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KLAUZULA INFORMACYJNA – KURSY I SZKOLENIA 

Klauzula informacyjna RODO  

Oznacza Rozporządzenie 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 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut 
Technik Innowacyjnych EMAG, adres siedziby/do korespondencji: 40-189 Katowice, ul. 
Leopolda 31, tel. 32 2007 600. 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA  

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail: 
emag@emag.lukasiewicz.gov.pl, skrzynkę ePUAP: /ibEMAG/SkrytkaESP, telefonicznie lub 
listownie na adres siedziby Administratora.  

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani 
kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz 
korzystaniem z praw, które Pani/Panu w związku z tym przysługują, poprzez e-mail: 
iod@emag.lukasiewicz.gov.pl lub listownie na ww. adres Administratora. 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA    

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, f 
RODO. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) przedstawienia oferty kursu/szkolenia przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i 
wykonania umowy o przeprowadzenia kursu/szkolenia – w przypadku zawarcia przez 
Administratora umowy zlecenia bezpośrednio z osobą, której dane dotyczą; 

b) spełnienia obowiązku prawnego polegającego na: wydaniu zaświadczenia o ukończeniu 
kursu/szkolenia, prowadzeniu dziennika zajęć/szkoleń oraz ewidencji wydanych 
zaświadczeń, wynikającego z Prawa oświatowego, ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz aktów wykonawczych do tych ustaw; 

c) spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów rachunkowo-podatkowych, 
obowiązku archiwizacyjnego; 

d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na 
podejmowaniu przez Administratora działalności dodatkowej, o której mowa w art. 4 
pkt 6 oraz pkt 7 ustawy z dnia 21.02.2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 
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2020 r. poz. 2098), przedstawieniu oferty kursu/szkolenia przed zawarciem umowy 
oraz zawarcia i wykonania umowy o przeprowadzenia kursu/szkolenia – w przypadku 
zawarcia przez Administratora umowy zlecenia z pracodawcą osoby, której dane 

dotyczą, możliwości wykazania realizacji usługi przeprowadzenia kursu/szkolenia 
organom kontrolującym/zleceniodawcy oraz w celu dochodzenia roszczeń i ochrony 
przed roszczeniami. 

ODBIORCY DANYCH  

Pani/Pana dane mogą być powierzane lub udostępniane pracownikom Administratora w celu 
wykonania obowiązków służbowych, audytorom i innym podmiotom kontrolującym 
Administratora oraz pracownikom lub przedstawicielom instytutów działających w ramach 
Sieci Badawczej Łukasiewicz, organu nadzorującego tj. Centrum Łukasiewicz, podmiotom, 
którym Administrator zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem 
danych osobowych oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  

Dane będą przechowywane:  

a) na etapie poprzedzających odbycie kursu/szkolenia – przez okres związania ofertą 
dotyczącą kursu/szkolenia; 

b) na etapie zawarcia umowy o świadczenia usługi przeprowadzenia kursu/szkolenia– 
przez okres niezbędny do wykonania oraz rozliczenia zlecenia; 

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony: 

• okres wynikający z roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Administratora lub 

• do czasu wynikającego z przepisów związanych z przetwarzaniem danych do celów 
archiwalnych w interesie publicznym. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH  

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich 
danych, w zakresie, w jakim jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe 
technicznie dla Administratora. 

W celu realizacji praw, o których mowa powyżej należy wysłać pisemny wniosek na adres 
siedziby Administratora lub złożyć elektroniczny wniosek na podane w niniejszej klauzuli 
adresy mailowe.  

RODO szczegółowo reguluje, kiedy Pani/Pan może ze swoich praw skorzystać. Administrator 
zawsze analizuje, czy zachodzą przesłanki, aby Pani/Pan mógł skorzystać ze swoich 
uprawnień. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub 
nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może 
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odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Obowiązek wykazania, że żądanie ma 
ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na Administratorze. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO  

Na podstawie art. 77 rozporządzenia RODO posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

rozporządzenia RODO. 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH I ŹRÓDŁA ICH POZYSKANIA 

(dotyczy przypadków pozyskiwania danych osobowych z innych źródeł niż od osoby, której 
dane dotyczą)  

W zakresie uczestnictwa w kursie/szkoleniu, Pani/Pana dane zostały pozyskane od 
pracodawcy delegującego Panią/Pana do udziału w kursie/szkoleniu, w zakresie 
obejmującym: imię i nazwisko, nazwę zakładu pracy. 

W zakresie pozostałych danych niezbędnych do wykonania przez Administratora obowiązków 
prawnych – dane zebrano od właściciela danych. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH  

Podanie Pani/Pana danych osobowych: 

• jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

• jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, 
których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o wykonanie 
kursu/szkolenia. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak 
możliwości złożenia oferty a następnie zawarcia i realizacji usługi przeprowadzenia 
kursu/szkolenia. 
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