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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
klauzula informacyjna - szkolenia 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 (Rozporządzenie RODO). informujemy, iż: 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DOROTA PAMUŁA TERAPIA NDT-
BOBATH /dalej zwana Placówką/ w Krakowie z siedzibą przy ul. Hufcowej 35, 30-394 Kraków. 
 
2. Kontakt z Administratorem danych osobowych w Placówce możliwy jest pod adresem email: 
dpamulandt@gmail.com 
 
3. W przypadku świadczeń szkoleniowych Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane 
w następujących celach: 
a/ informacyjnych o szkoleniach, 
b/ organizacji i realizacji szkoleń, 
c/ płatności i rozliczenia szkoleń, 
d/ związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. 
 
4.1 W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z 
ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. 
 
4.2 W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg 
rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 
przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i 
podatkowej. 
 
5.1 Dane zbierane są wyłącznie na okres niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały 
zebrane, za wyjątkiem sytuacji, kiedy odrębne przepisy nakładają na Administratora prawny 
obowiązek dłuższego ich przechowywania. 
 
5.2 W przypadku świadczeń szkoleniowych podane przez Panią/Pana dane osobowe będą 
przechowywane do czasu upływu okresów przechowywania określonych w przepisach 
podatkowych i ustawie o rachunkowości. 
 
5.3 W przypadku świadczeń szkoleniowych podane przez Panią/Pana dane osobowe będą 
przechowywane aż do momentu odwołania zgody/wniesienia wniosku o usunięcie danych 
przez użytkownika z zastrzeżeniem p. 5.1, p. 5.2. 
 
6. W przypadku świadczeń szkoleniowych podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
dobrowolne i jest wymogiem umownym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi 
Pani/Panu udział w szkoleniu oraz związanych z nim obowiązków informacyjnych, księgowych 
oraz dokumentacyjnych. 
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7. W przypadku świadczeń szkoleniowych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane 
następującym odbiorcom: 
a/ dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Placówki, które umożliwiają udzielanie 
świadczeń szkoleniowych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w 
zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i księgowych oraz 
dokumentacyjnych), 
b/ innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
 
8. Jako administrator Pani/Pana danych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana 
danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 
z zastrzeżeniem p. 4.1, p. 4.2. Może Pani/Pan skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec 
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia 
danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, 
przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 
osobowych. 
 
9. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez 
udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do 
profilowania. 
 
10. Placówka nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do odbiorców 
zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz 
Islandia, Norwegia i Liechtenstein). 


