Klauzula informacyjna dla uczestników szkolenia

Zgodnie z przepisem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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), zwanego dalej RODO, Fundacja Widzialni, informuje iż:
Administratorem Państwa danych jest Fundacja Widzialni z siedzibą w
Częstochowie, przy ulicy Warszawskiej 53, tel. 34 325 40 41, e-mail:
biuro@widzialni.org
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, w związku z
udziałem w szkoleniu oraz podejmowaniem czynności przed zaplanowanym
szkoleniem: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1. niezbędność danych do wykonania umowy polegającej na zapewnieniu
Państwu udziału w szkoleniu i jego przeprowadzeniu oraz podejmowaniu
działań przed zawarciem umowy, w tym rejestracji udziału na szkoleniu i
kontaktu telefonicznego lub mailowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na organizacji
szkolenia, realizacji własnych celów statutowych Administratora i jego celów
marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na szkolenie,
weryfikacji tożsamości, przeprowadzenia szkolenia, wykonania umowy oraz
prowadzenia kontaktu mailowego lub telefonicznego.
Państwa dane osobowe zostaną przekazane następującym kategoriom podmiotów:
1. świadczącym usługi w zakresie poczty elektronicznej;
2. biurom zapewniającym obsługę księgową Administratora,
3. współpracujących z Administratorem przy organizowaniu i prowadzeniu
szkolenia.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do
realizacji celów przetwarzania oraz na czas przedawnienia roszczeń.
Mają Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych,
2. poprawienia (sprostowania) swoich danych,
3. usunięcia swoich danych,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6. przenoszenia danych.
Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dotyczących Państwa danych osobowych.
Przepisy prawa określają zakres tych praw i przypadki, w których można z nich
skorzystać. Administrator rozpatrzy zasadność Państwa wniosku lub sprzeciwu
i ustosunkuje się do niego zgodnie z przepisami.
Mogą Państwo wnieść także skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jak warunkiem zawarcia
umowy i jest niezbędne do zapewnienia udziału w szkoleniu, podejmowania działań
przed zawarciem umowy, wykonania umowy oraz prowadzenia kontaktu.
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