
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej 
również jako „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „ON-ARCH” Barbara Szczęsna-Dyńska, 
NIP: 8461599424, REGON: 365308413, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego nr 25d 
lok. 53, 90-350 Łódź, e-mail: biuro@on-arch.pl, dalej zwana „Administratorem”. We 
wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan 
zwrócić się do Administratora drogą pisemną na adres prowadzenia działalności lub drogą 
mailową na adres e-mail wskazany powyżej. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem 
korespondencji, zawarcia przez Panią/Pana umowy z Administratorem, świadczenia usług 
przez Administratora na Pani/Pana rzecz, oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń 
lub obrony przed takimi roszczeniami. Podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych, jak również konieczność przetwarzania danych do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-b) 
RODO; natomiast w zakresie w jakim obsługa sprawy związana jest z realizacją obowiązków 
nałożonych na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku 
prawnego jako administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane także podmiotom, które mogą mieć związek z 
prawidłowym wykonaniem umowy na Pani/Pana rzecz, tj. w szczególności osobom 
prowadzącym zajęcia w ramach kursu organizowanego przez Administratora oraz 
producentom oprogramowania w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji do korzystania z 
programów koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia kursu oferowanego przez 
Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub 
poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia 
świadczenia na Pani/Pana usług przez Administratora, przy czym okres ten może zostać 
przedłużony o okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń wobec Administratora lub 
Administratora wobec Pani/Pana wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa, na który to okres świadczenia wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę. Administrator będzie 
dokonywać systematycznej kontroli oceny niezbędności przechowywania danych osobowych.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania 
danych osobowych, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać 
Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO.  

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie 
jest niezbędne do świadczenia usługi kursu oferowanego przez Administratora.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym do profilowania.


