
Informacja udzielana na podstawie art. 4a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta w związku z art. 13 ust. 1 i 2 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 

 

1. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 
zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu udokumentowania prawidłowego wykonania szkolenia oraz 
monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości szkolenia. Wizerunek Uczestnika nie będzie wykorzystywany w żadnym 
innym celu. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (dalej zwane: „RODO”) Informujemy Państwa, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest NGO and Business Service Przemysław Rajchel z siedzibą 
w Częstochowie pod adresem: Lelewela 11/2, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732533201, REGON: 
240586669, adres korespondencyjny: ul. Curie-Skłodowskiej 18/20 lok. 1, 10-110 Olsztyn, adres e-mail: 
daneosob.olsztyn@gmail.com. 

2) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych 
w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych będzie m.in. brak możliwości zapisania się na szkolenie i wzięcia 
w nim udziału. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) zapisania się przez Państwa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu szkoleń online 

organizowanych przez Przemysława Rajchela prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 
NGO and Business Service Przemysław Rajchel, zwanego dalej Regulaminem, na Szkolenie oraz 
zawarcia i wykonania umowy dotyczącej realizacji szkolenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 
„RODO”); 

b) w przypadku wzięcia przez Państwa udziału w Szkoleniu, Państwa dane osobowe zawarte 
w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu udokumentowania prawidłowej 
realizacji szkolenia oraz monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości szkolenia, na podstawie 
Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”); 

c) wypełnienia prawnie ciążących na Administratorze obowiązków w związku z koniecznością 
przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”); 

d) dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”); 
e) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. a oraz f „RODO”); 
f) wewnętrznych celów administracyjnych, tj. prowadzenia statystyk, raportowania, badania 

satysfakcji klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”). 
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być: 

a) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie 
zawartych umów – np. podmiot prowadzący obsługę księgową Administratora; 

b) kurierzy, operatorzy pocztowi; 
c) podmioty, którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dane na podstawie przepisów 

prawa – np. Sądy. 
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów 

wskazanych w pkt 3, w związku z realizacją umowy – do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres 
wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

7) Przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”; 
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”; 
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”; 
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”; 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”. 

8) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”. 

9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że 
przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”. 

10) Administrator może dokonywać profilowania na podstawie uzyskanych danych osobowych – polega ono 
na weryfikacji i dopasowaniu treści do preferencji na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych od 
osób, które przekazały dane osobowe. 

 


