Klauzula informacyjna RODO
w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO,
uprzejmie informuję, że:
1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST:
Katarzyna Kasprzyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Szkoleń
Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja Katarzyna Kasprzyk,
NIP 7122800426, REGON
380757450
Dane kontaktowe administratora są następujące:
adres: ul. Smolna 4/40 00- 375 Warszawa
numer telefonu: 608160700
e-mail: kontakt@superwizja.edu.pl
Pod powyższymi danymi kontaktowymi wszystkie zainteresowane osoby uzyskają informacje
dotyczące przetwarzania ich danych osobowych.
2.PANA/PANI DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE W CELU:
a) wykonania przez Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja Katarzyna Kasprzyk,
usługi szkoleniowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”);
b) bieżącej korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) „RODO”);
c) administrowaniem wewnętrznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
d) rachunkowym, księgowym np. księgowanie wpłat oraz prowadzenia bazy absolwentów
szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”);
e) archiwizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”).
f)realizacji umów
g) zbierania danych, jest umożliwienie przesyłania materiałów informacyjnych oraz handlowych
dotyczących organizacji szkoleń
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3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych Superwizja Katarzyna Kasprzyk, będzie
przetwarzało następujące dane osobowe:
imię i nazwisko uczestnika szkolenia
dokładny adres korespondencyjny (miasto, kod pocztowy, ulica, numer lokalu);
numer telefonu;
adres e-mail;
dane do faktury VAT.
4. ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CELÓW
WSKAZANYCH W PUNKCIE DRUGIM (2.) MOGĄ BYĆ:
podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych
(podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy, w tym podwykonawcy oraz ich
upoważnieni pracownicy, świadczący na rzecz Administratora usługi, np. informatyczne,
rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe;
upoważnieni pracownicy Administratora;
podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa

5. PANI/PANA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH
OSOBOWYCH W OKRESIE NIEZBĘDNYM DO REALIZACJI CELÓW WSKAZANYCH W PUNKCIE DRUGIM
(2.), TJ.:
1. w związku z realizacją przeprowadzenia usługi szkoleniowej do czasu jej zakończenia, po tym
czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń;
2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

6. PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU NASTĘPUJĄCE PRAWA:
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Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów działalności firmy tj.
organizacji i prowadzenia szkoleń przez Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych
Superwizja Katarzyna Kasprzyk, wydawania zaświadczeń i certyfikatów ukończenia szkolenia
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa prawidłowa realizacja powyższych
celów. Podanie przez Państwo danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej
z uwagi na ich niezbędność dla zawarcia i wykonania usługi szkolenia, ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości przystąpienia przez Centrum Szkoleń PsychologicznoPedagogicznych Katarzyna Kasprzyk do wykonania na Państwa rzecz usługi.
Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,
posiadają Państwo prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka
zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, posiadają Państwo prawo do przenoszenia swoich
danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się
z naruszeniem przepisów „RODO”.

