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KILKA  SŁÓW  O RODO 

25.05.2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad 

przetwarzania danych osobowych na terenie UE. 

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania, jednakże zależy nam, abyście Państwo mieli 

wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy  

i chronimy Państwa dane osobowe. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Promocji Nowej Huty. Dbamy o to,  

aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne  

z przepisami. 

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi 

zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane  

w naszej firmie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji. 

DLACZEGO  I  JAK  PRZETWARZAMY  PAŃSTWA  DANE OSOBOWE? 

Przy zawieraniu umowy szkoleniowej czy też umowy o dzieło pozyskujemy Państwa dane osobowe. 

Są to m.in.: 

• Nazwisko i imiona, 

• Miejsce, data urodzenia i imiona rodziców, 

• Miejsce zamieszkania oraz adres korespondencyjny, 

• Numer kontaktowy oraz adres email, 

• Numer ewidencyjny PESEL, 

• Nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

• Powyższe dane są nam niezbędne do: 

• przeprowadzenia szkolenia i wystawienie zaświadczeń uczestnikom szkoleń zgodnie  

z Rozporządzeniem MEN, 

• zawarcia umowy o dzieło z trenerami. 

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do 

rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego 

usunięcia danych. 

 



Fundacja Promocji Nowej Huty 
os. Na Wzgórzach 15/21  
31-722 Kraków  
NIP: 6783146940 

 
Biuro fundacji:  Fundacja Promocji Nowej Huty  os. Na Wzgórzach 15/21 31-722 Kraków tel.510-313-661 

KRS: 0000447679  NIP: 6783146940 REGON: 122777790  Numer konta Fundacji: 56 2030 0045 1110 0000 0259 5690 
WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 2.12/00091/2018 Certyfikat DEKRA SUS 2.0 NR:DEKRA/SUS/000530  

Certyfikat Znak jakości Ekonomii Społecznej I Solidarnej 2020 , Certyfikat Pracodawcy z SERCEM dla osób z niepełnosprawnościami 

Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeżeli udzielicie Państwo odrębnej 

zgody  na takie przetwarzanie, 

• na przykład zgody na działanie marketingowe (Art. 6ust. 1 a RODO). Dzięki zgodom marketingowym, 

w zależności od Państwa decyzji możemy przedstawiać oferty szkoleniowe. 

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę  

i od tego momentu dane nie będą przetwarzane. 

KOMU  PRZEKAŻEMY  PAŃSTWA DANE? 

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną, tj. 

• Organom państwowym (np. Policji, Prokuraturze, GIODO, Prezesowi UOKiK, Sądom) 

• Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

• Prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy 

zmianie lub zdezaktualizowały się. 

• Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli 

usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych. 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych 

wyłącznie do ich przechowywania. 

• Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa 

danych osobowych oraz kopii danych. 

• Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam 

przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać,  

o ile będzie to technicznie możliwe. 

• Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania danych: 

- na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych  

w tym celu. 

- w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie  

lub interesie publicznym. 

Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające 

prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. 

• Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą 

Państwo wyrazili. 
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Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwo 

celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane. 

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału 

komunikacyjnego: 

• Wysyłając e-mail na adres : biuro@fundacjanh.org 

• Telefonicznie pod numerem: 510-313-661 

• Wysyłając na adres korespondencyjny: Fundacja Promocji Nowej Huty 

os. Na Wzgórzach 15/21, 31-722 Kraków. 

Maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

Dokument sporządzono w dniu: 25.05.2018r. 

Zaktualizowano w dniu: 25.05.2018r. 
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