Warszawa, dnia 04.06.2020 r.

Zasady ochrony danych osobowych
dla osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych
przez kancelarię ODOekspert
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest "ODOekspert" Kancelaria Radcy Prawnego Jakub
Wezgraj, dane rejestrowe ul. Międzyborska 8a/8, 04-041 Warszawa, adres e-mail: j.wezgraj@odoekspert.pl
Podane dane osobowe w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez kancelarię w celu rejestracji Państwa
uczestnictwa w konkretnym szkoleniu, a także zapewnieniu uczestnictwa w tym szkoleniu, w tym poprzez
weryfikację listy obecności przed rozpoczęciem spotkania lub przesłanie na wskazany adres e-mail danych
dostępowych do platformy on-line. Ponadto dane będą przetwarzane w celu przekazywania Państwu bieżących
informacji organizacyjnych dotyczących szkolenia oraz w celach statystycznych, co stanowi prawnie uzasadnione
interesy kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W przypadku szkoleń odpłatnych dane mogą być również przetwarzane
w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Dane będą przetwarzane przez
czas niezbędny do realizacji powyższych celów (tj. do czasu przeprowadzenia szkolenia), a następnie w celach
archiwizacyjnych (gdy dane były wykorzystywane do organizacji szkolenia oraz prowadzenia korespondencji
- nie dłużej niż przez rok, a w przypadku danych związanych z realizacją umowy szkoleniowej – przez okres
wymagany przez przepisy podatkowe oraz o rachunkowości).
Podanie danych jest dobrowolne.
Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Kancelarię wyłącznie podmiotom zapewniającym na jej rzecz
obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych), w tym
mogą być przekazywane poza terytorium EOG (do tzw. państw trzecich), jednakże wyłącznie pod warunkiem
gdy wobec danego państwa została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie
z wymaganiami art. 45 RODO lub gdy przekazanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony
danych, przyjętych przez Komisję Europejską lub do podmiotu, który uczestniczy w programie Privacy Shield.
Szczegółowe informacje dostępne są pod mailem j.wezgraj@odoekspert.pl
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych,
a także ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych w przypadkach i zakresie
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określonym w RODO. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Ponadto informujemy
o przysługującym prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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