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KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE USŁUGI : 

PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w  Katowicach, pod adresem 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633. 

2) Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Sypień. W razie jakichkolwiek wątpliwości 
związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim 
pod adresem: iod@tuv-nord.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi przeprowadzenia 
szkolenia zamkniętego na podstawie art. 6 ust. 1 b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/679 (RODO). 

4) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, 
danych kontaktowych. 

5) Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcą. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty przeprowadzenia 
szkolenia, liczone od dnia 1 stycznia roku następnego od dnia przeprowadzenia szkolenia. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

11) Dotyczące Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od  Pani/Pana pracodawcy lub też 
zostały pozyskane z innych jednostek szkolących współpracujących z Administratorem. 

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania.  
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13) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć 
inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 
RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

 


