
Informacja nt. przetwarzania danych osobowych uczestników
szkolenia
W zwi zku z nawi zaniem przez Pa stwa pracodawc  wspó pracy dotycz cej organizacji szkolenia z
Gda sk  Fundacj  Kszta cenia Mened erów otrzymali my Pa stwa dane osobowe. Szanuj c Pa stwa
prywatno , jak równie  dbaj c o to, aby wiedzieli Pa stwo, kto i w jaki sposób przetwarza Pa stwa dane
osobowe, poni ej przedstawiamy informacje, które pomog  Pa stwu to ustali .

W pierwszej kolejno ci wyja niamy, e od dnia 25.05.2018 r. zasady ochrony danych osobowych
uregulowane s  w przepisach tzw. RODO, czyli Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporz dzenie o ochronie danych).

Ponadto informujemy, e:

1. Administratorem danych osobowych obejmuj cych Pani/Pana imi  i nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, oznaczenie pracodawcy oraz zajmowanego stanowiska jest Gda ska Fundacja Kszta cenia
Mened erów z siedzib  w Gda sku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 (zwana dalej: „GFKM”).

2. Dane te otrzymali my od Pani/Pana pracodawcy.

3. Dane osobowe b d  przetwarzane przez nas w celu:

a. realizacji umowy na przeprowadzenie szkolenia zawartej pomi dzy GFKM a Pani/Pana
pracodawc  (umow  t  nazywa  b dziemy dalej „Umow ”);

b. realizacji przez nas obowi zków wynikaj cych z przepisów obowi zuj cego prawa, w
szczególno ci przepisów rachunkowo ci oraz przepisów podatkowych, w tym obowi zków
archiwizacyjnych;

c. dochodzenia i obrony przed roszczeniami cywilnoprawnymi.

4. Podstaw  przetwarzania danych osobowych jest:

a. w przypadku przetwarzania w celu realizacji Umowy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie
jest niezb dne do celów wynikaj cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
GFKM (podstaw  t  nazywa  b dziemy dalej „naszym prawnie uzasadnionym interesem”); w
tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu mo liwo ci
prawid owej realizacji Umowy;

b. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowi zków wynikaj cych z przepisów prawa - art.
6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezb dne do wype nienia ci cego na nas
obowi zku prawnego;

c. w przypadku przetwarzania w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami i – nasz prawnie
uzasadniony interes; w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu
mo liwo ci podejmowania skutecznych dzia a  w celu ewentualnego dochodzenia
przys uguj cych nam roszcze  w stosunku do Pani/Pana pracodawcy, jak równie  ewentualnej
obrony przed roszczeniami, które Pani/Pana pracodawca mo e w stosunku do nas skierowa ;

5. Przys uguje Pani/Panu prawo do dania dost pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
oraz usuni cia, a nadto do dania ograniczenia przetwarzania.

6. Je li przetwarzanie odbywa si  na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, ma równie
Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn
zwi zanych z Pani/Pana szczególn  sytuacj .

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog  by  podmioty, którym zobowi zani jeste my
przekazywa  dane na podstawie obowi zuj cych przepisów prawa, trenerzy prowadz cy szkolenie



lub podmioty zatrudniaj ce takich trenerów, podmioty wiadcz ce na nasz  rzecz us ugi ksi gowe,
us ugi informatyczne, kurierski i pocztowe, doradcze.

8. Dane osobowe b d  przechowywane przez nas przez okres 6 lat od zako czenia szkolenia.

9. Je li uzna Pani/Pan, e przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, mo e
Pani/Pan wnie  skarg  do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych.

10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie b dzie dochodzi  do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11. Pani/Pana dane osobowe nie b d  przekazywane do pa stw trzecich (czyli poza Europejski Obszar
Gospodarczy) ani do organizacji mi dzynarodowych.

12. Powo ali my Pe nomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym mo e Pani/Pan skontaktowa
si  pod adresem e-mail odo@gfkm.pl. Pe nomocnik ds. ochrony danych osobowych nie jest
inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.


