Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy
stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i ich swobodnym przepływem (dalej RODO), przesyłamy poniżej, do zapoznania,
treść klauzuli informacyjnej dla osób korzystających z naszych usług w zakresie
organizowania różnych form doskonalenia:
Wstęp
Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zgodnie z
uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych, informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest
Elżbieta Nerwińska Pozytywna Edukacja, z siedzibą przy ul. Sochaczewskiej 31 B, 01-327
Warszawa, NIP 5221445039.
Sposób gromadzenia danych
Dane przekazują nam Państwo sami, gdy zapisują się Państwo na dane formy doskonalenia
i podają informacje w karcie lub za pośrednictwem strony internetowej, lub poprzez
nawiązanie współpracy przy organizowaniu różnych form doskonalenia.
Obowiązek podania danych
Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Państwu udział w
formach doskonalenia i współpracę z Centrum Pozytywnej Edukacji.
Zakres danych
Przetwarzamy kategorie danych osobowych zawarte w karcie zgłoszenia oraz informacje
dotyczące płci, obecności, podpisy, rodzaj i data formy doskonalenia oraz dane trenerów
zamieszczane na stronie internetowej (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), a także dane
finansowo-księgowe.
Cel przetwarzania
Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia naboru na wybraną formę doskonalenia,
obsługi uczestników oraz prowadzenia dokumentacji związanej z doskonaleniem.
Dane mogą też zostać użyte w procesie:
• oferowania własnych produktów,
• prowadzenia rozliczeń i dokumentacji księgowo-finansowej.
Podstawa przetwarzania
Dane przetwarzane są na podstawie:
• Art. 6 ust. 1 litera a) RODO czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych w ściśle określonym celu, jakim jest zapisanie na formę doskonalenia za pomocą
platform internetowych i zamieszczenie na liście trenerów.
• Art. 6 ust. 1 litera b) RODO w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy pomiędzy
Państwem a nami lub w celu podjęcia kroków do zawarcia tej umowy, np. obsługa
uczestnika, przesłanie materiałów, kontakt z uczestnikiem w sprawach związanych z
odpowiednią formą doskonalenia.
• Art. 6 ust. 1 litera c) RODO w celu przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, który
wynika z:
− Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z
2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010 z późniejszymi zmianami).
− Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli.

− Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z
późniejszymi zmianami).
• Art. 6 ust. 1 litera f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie. Do uzasadnionych interesów
zaliczamy:
− oferowanie własnych produktów,
− monitoring należności i windykacja.
• Art. 9 ust. 2 litera f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych
Dane mogą zostać przekazane lub udostępnione w całości lub części innym podmiotom.
Potencjalne kategorie odbiorców to:
− instytucje nadrzędne, jak Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
− dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z
utrzymaniem systemów informatycznych,
− inne podmioty przetwarzające dane, które przetwarzają dane na wyłączne polecenie
Administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych
im danych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy.
Okres przechowywania
Okres przechowania może się różnić w zależności od realizowanego celu przetwarzania.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów.
Państwa dane pozyskane w związku z realizacją umowy przetwarzane są do końca okresu
przedawnienia roszczeń z zawartej z nami umowy.
Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług
przechowywane są do czasu aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania do celów
marketingowych.

Realizacja praw
W procesie przetwarzania danych dbamy o realizację Państwa praw. Stosujemy środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych. Państwa dane są
zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem czy zniszczeniem.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania
swoich danych osobowych, a także prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku Państwa
sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył
sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich
dalszego przetwarzania.
Mają Państwo także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowe

W przypadku żądań i pytań dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z
Administratorem Danych Osobowych pod numerem telefonu: +48 608 370 777.
Pozytywna Edukacja Elżbieta Nerwińska
Ul. Sochaczewska 31 B
01-327 Warszawa
Tel: 608 370 777
www.pozytywnaedukacja.pl

