
Klauzula RODO 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) 

informujemy, że: 

 

1. Administratorami  danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest  Warto Szkolić  Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie 62-200, ul. Mieszka I 29 

tel.: 822 081 654 , e-mail: biuro@wartoszkolic.pl oraz  Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gnieźnie 62-200, ul. Mieszka I 29, tel.: 822 081 

654 email: biuro@wartoszkolic.pl Co to oznacza? Oznacza to, że Państwa Dane Osobowe są przetwarzane przez Warto Szkolić w związku z 

zawieranymi umowami oraz zgodnie z przepisami prawa. Od dnia 25 maja 2018 r. w strukturach Warto Szkolić Sp. o.o. będzie możliwość 

skontaktowania się w sprawach ochrony danych osobowych za pośrednictwem e-maila: ado@wartoszkolic.pl  

2. Wspólne uzgodnienie między Administratorami: 

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej 

wypełniania obowiązków wynikających z RODO, 

W szczególności uzgodniliśmy, że: 

1) Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego, co oznacza, że Właściciel danych otrzyma 

szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów przedkładając 

dokumenty aplikacyjne związane z czynnościami dotyczącymi zawarcia umowy o realizację szkolenia zarówno komercyjnego jak i w ramach 

dofinansowania ( fundusze UE lub KFS lub inne)  u któregokolwiek Współadministratora. 

2) Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania Państwa praw, a Pierwszy Współadministrator odpowiada 

za zrealizowanie Państwa żądań w zakresie ochrony  danych osobowych. To oznacza, że w każdym przypadku Współadministrator przekaże żądanie 

wykonania praw właściciela danych osobowych Współadministratorowi, który przetwarzał dane osobowych oraz Pierwszemu 

Współadministratorowi. Pierwszy Współadministrator jest odpowiedzialny za realizację Państwa  żądania w zakresie ochrony danych osobowych. 

3) Na podstawie umowy o współadministrowaniu zbioru danych osobowych dotyczących realizacji działań w zakresie prowadzonego przedmiotu 

działalności gospodarczej, Pierwszy Współadministrator prowadzi wspólny zbiór danych osobowych, w którym znajdują się zbiory danych 

osobowych Współadministratora II. Współadministrator II może przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze Pierwszego Współadministratora 

pod warunkiem, że przetwarzanie jest realizowane w celu określonym w zdaniu poprzedzającym. 



Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e‑mail: 

ado@wartoszkolic.pl lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora I wskazany w pkt 1 powyżej. 

 

3. Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia: 

 

Dane 
Klientów 

Żródło informacji  Cel przetwarzania  Czas przetwarzania 
danych osobowych 

 Zgłoszenia uczestnictwa w 
szkoleniu/kursach lub  
konferencjach organizowanych 
przez Administratora 

• Wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 
b „RODO”); 

• Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z 
koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 
„RODO” w związku z przepisami podatkowymi); 

• W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”) 
• Marketingu i promocji produktów i usług własnych i podmiotów powiązanych (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”); 
• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania 

satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”). 

Zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami prawa, z 
uwzględnieniem 
przepisów: 
podatkowych, 
dotyczących 
przedawnienia 
roszczeń oraz 
wykonaniem 
obowiązków 
archiwizacyjnych ADO  

mailto:ado@wartoszkolic.pl


 Formularz kontaktowy na 
stronie internetowej 

• Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 
„RODO”); 

• Marketingu i promocji produktów i usług własnych i podmiotów powiązanych (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”); 

• Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”); 

• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania 
satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) 

Zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami prawa, z 
uwzględnieniem 
przepisów:podatkowyc
h, dotyczących 
przedawnienia 
roszczeń oraz 
wykonaniem 
obowiązków 
archiwizacyjnych ADO  

 Dane otrzymywane podczas 
rozmów, kontaktów 
telefonicznych, korespondencji 
e-mail, korespondencji w 
ramach formularzy 
elektronicznych 

• Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 
„RODO”); 

• Marketingu i promocji produktów i usług własnych i podmiotów powiązanych (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”); 

• Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”); 

• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania 
satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) 

Zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami prawa, z 
uwzględnieniem 
przepisów:podatkowyc
h, dotyczących 
przedawnienia 
roszczeń oraz 
wykonaniem 
obowiązków 
archiwizacyjnych ADO  



 Dane otrzymywane podczas 
spotkań i znajdujące się w 
zawieranych Umowach 

• Wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 
b „RODO”); 

• W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań 
zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); 

• Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z 
koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 
„RODO” w związku z przepisami podatkowymi); 

• W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”) 
• Marketingu i promocji produktów i usług własnych i podmiotów powiązanych (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”); 
• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania 

satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) 

Zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami prawa, z 
uwzględnieniem 
przepisów: 
podatkowych, 
dotyczących 
przedawnienia 
roszczeń oraz 
wykonaniem 
obowiązków 
archiwizacyjnych ADO  

 Newsletter • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z powiązanych  (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”); 

• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania 
satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) 

Zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami prawa, z 
uwzględnieniem 
przepisów 
podatkowych, 
dotyczących 
przedawnienia 
roszczeń oraz 
wykonaniem 
obowiązków 
archiwizacyjnych ADO  



Dane 
Kontrahent
ów i innych 
osób 
kontaktując
ych się z 
Administrat
orem 

Dane otrzymywane podczas 
spotkań i znajdujące się w 
zawieranych Umowach 

• Wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); 
• W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań 
zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); 

• Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z 
koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 
„RODO” w związku z przepisami podatkowymi); 

• W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”); 
• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania 

satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”). 

Zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami prawa, z 
uwzględnieniem 
przepisów: 
podatkowych, 
dotyczących 
przedawnienia 
roszczeń oraz 
wykonaniem 
obowiązków 
archiwizacyjnych ADO  

 Dane znajdujące się w 
korespondencji elektronicznej i 
papierowej 

• Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi mam 
podpisane umowy, w celu ich realizacji 

• Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi prowadzimy negocjacje przed 
zawarciem umowy; 

• Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy 
umożliwiające komunikację elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f 
„RODO”) 

Zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami prawa, z 
uwzględnieniem 
przepisów: 
podatkowych, 
dotyczących 
przedawnienia 
roszczeń oraz 
wykonaniem 
obowiązków 
archiwizacyjnych ADO  

    

 



 
 
 

 

 

 

4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 2 mogą być:  

a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy, 

b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów, 

c) spółki/podmioty  powiązane z Administratorem – powiązane spółki lub inni przedsiębiorcy, 

d) podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa (np. organy jednostek samorządu 

terytorialnego, instytucje finansujące), 

e) odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne. 

 

5. Operacje przetwarzania danych, o których mowa powyżej, mogą również skutkować przekazaniem danych odbiorcom spoza Unii Europejskiej. W 

tym zakresie dane przekazywane są zgodnie z zasadami tzw. Porozumienia Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub na 

podstawie tzw. standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-

transfers/transfer/index_en.htm). 

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3: 

a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w 

szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, 

b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie. 

 

7. Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”, 

Jako osoba, której dane są ̨przetwarzane mogą Państwo  zawnioskować́ o udostepnienie informacji o przetwarzaniu Państwa danych oraz o kopię 

danych. 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”, 



Jako osoba, której dane są przetwarzane mogą Państwo zawnioskować́ o poprawienie Państwa danych lub ich aktualizację. 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, 

Jako osoba, której dane są ̨przetwarzane możesz zawnioskować́ o usunięcie danych przetwarzanych bez podstawy prawnej lub umieszczonych w 

serwisach internetowych ADO.  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”, 

Jako osoby, których dane są ̨przetwarzane mogą Państwo zawnioskować o wstrzymanie operacji na danych. 

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”. 

Jako osoby, których dane są ̨przetwarzane mogą Państwo zawnioskować o przeniesienie danych do innego konkretnie wskazanego Administratora. 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych – art. 21 „RODO”.  

Jako osoby których dane są ̨przetwarzane mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, co do przetwarzania Państwa danych. Jednakże 

pamiętać należy, że Warto Szkolić Sp. o.o.   jako Administrator po rozpatrzeniu wniosku może odmówić́ realizacji przysługującego Państwu prawa, 

jeżeli istnieją ̨podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych i są ̨one nadrzędne wobec Państwa interesów. 

 

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) „RODO”. 

 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z 

naruszeniem przepisów „RODO”. 

 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. uczestnictwa w 

szkoleniach/doradztwach/kursach/konferencjach/projektach/programach. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją 

niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia. 

 


