Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących usług świadczonych
przez Firmę Doradczą ISOTOP s.c. A. Wilczyńska-Piliszek. S. Piliszek
Uczestnicy szkoleń, osoby zgłaszające na szkolenia
Uczestnicy badań biegłości, osoby zgłaszające na badania biegłości
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE – zwanym dalej „RODO” informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przekazanych na karcie zgłoszenia jest Firma Doradcza
ISOTOP s.c. A. Wilczyńska-Piliszek, S. Piliszek z siedzibą w: 80-143 Gdańsk, ul. gen. J.
Sowińskiego 4/6; tel.: 58 380 36 94; e-mail: info@isotop.pl
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- realizacji procesu rejestracji na szkolenie i przeprowadzenia szkolenia, w tym sporządzenia listy
uczestników, wystawienia zaświadczeń/certyfikatów (art. 6, ust. 1, lit. b) RODO), jeżeli Uczestnik
jest stroną lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora,
jeżeli Uczestnik został zgłoszony przez pracodawcę lub inny podmiot;
- realizacji procesu rejestracji na badania biegłości i przeprowadzenia badań biegłości, w tym
sporządzenia listy uczestników, przygotowania sprawozdania z badań biegłości wraz z oceną
indywidualną, rejestracji audio i wideo (art. 6, ust. 1, lit. b, RODO), jeżeli Uczestnik jest stroną lub
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jeżeli Uczestnik
został zgłoszony przez pracodawcę lub inny podmiot;
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów
finansowych, w tym wystawieniu, przechowywaniu faktury, sporządzeniu dokumentów księgowych
(art. 6, ust. 1, lit. c, RODO);
- realizacji procesu kontaktu w związku ze zgłoszeniem, co jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f,
RODO);
- realizacji procesu wysyłki informacji na temat oferowanych szkoleń, badań biegłości drogą
elektroniczną, co jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f, RODO);
- realizacji procesu ewentualnego ustalania, dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami co
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f, RODO).
Dane osobowe zawarte na karcie zgłoszenia będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o szkoleniach i badaniach biegłości
drogą elektroniczną, podany adres e-mail będzie przechowywany do momentu wycofania zgody lub
do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych w określonym celu.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi księgowe,
bankowe, auditowe, informatyczne na podstawie odpowiednich umów.
Posiadasz prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane do prawidłowej realizacji usługi.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej oraz nie
będą wykorzystane do zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
W każdym przypadku, w którym osoba, której dane przetwarzamy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
www.isotop.pl
e-mail: info@isotop.pl
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