
 
  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla uczestników szkoleń prowadzonych w  Grupie KOK SP. z o.o.  

Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 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) informuję, żę: 

 Administratorem pani/pana danych osobowych jest Grupa KOK z siedzibą   w Zabrzu  

41-806   ul. Lompy 11, tel. 32/717 02 22, mail.: kok@kokzabrze.pl 

  Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres poczty 

elektronicznej : k.stypkowska@kokzabrze.pl lub na adres administratora danych 

podany wyżej. 

 Administrator  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji szkolenia/ kurs oraz  

wystawienia świadectwa, zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu 

 W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w  wyżej  Pani/Pana 

dane osobowych mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 

realizacji kursu/szkolenia/zajęć praktycznych przeprowadzenia egzaminu 

sprawdzającego posiadane kwalifikacje przez uprawnione przepisami prawa podmioty. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres 5 lat po zakończeniu usługi w 

zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do czasu 

obsługi roszczeń pomiędzy stronami. 

 W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b) prawo do żądania poprawiania danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;                                           

d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym), w przypadku gdy: 
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 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania danych, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ,które wykonywano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:   

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do 

czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  

 W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi Inspektora Ochrony 

Danych oraz  do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych. 

 W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi Danych Osobowych ma charakter dobrowolny lecz jest 

niezbędne do  realizacji usługi  szkolenia; 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji lub profilowaniu. 

 Nie  przekazujemy  Państwa danych   poza   teren   Polski   /   UE   /   

Europejskiego   Obszaru Gospodarczego  


