
Klauzula informacyjna RODO  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Master Biznes Centrum 
Kształcenia Personalnego ul. Sobieszowska 36 lok. 28 jest  właściciel firmy Sławomir 
  Bargiel. 

 

2. W celu realizacji swoich praw wynikających z RODO lub dodatkowych pytań proszę 
o kontakt z Administratorem poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Sobieszowska 36 
lok. 28, 58-560 Jelenia Góra lub na adres poczty elektronicznej: 
biuro@kursprogramowania.eu  Kontakt telefoniczny: (+48) 75 76 15 883 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w określonych 
 celach i w niezbędnym zakresie. 

 

4. Państwa dane są odpowiednio zabezpieczone i nie będą w żadnym wypadku udostępniane  
     osobom trzecim. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej  
  zgody na ich przetwarzanie w celu: 

 

 Wysłania formularza zgłoszeniowego, uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymania 
certyfikatu ukończenia szkolenia. 

 Wysłania zapytania. 
 Wypełnienia dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania na 

szkolenie. 
 Dane osobowe mogą być także przetwarzane  w celach marketingowych po 

wcześniejszej, osobnej zgodzie na ten rodzaj komunikacji. 
 

6. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie 
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, z obowiązującym prawem. Dane te będą  przetwarzane do momentu cofnięcia 
zgody na ich przetwarzanie. 

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
 

 Okres w jakim przechowywane są faktury oraz dokumenty związane 
z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania.  

 Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia: 

 

Prawo dostępu do danych osobowych. 
Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych. 
Prawo do żądania usunięcia danych osobowych. 
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana  
 danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 


