
 

INSTYTUT RAKOWSKIEGO 
Sierosław, ul. Leśna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne 
www.ctmrakowski.pl – instytut@ctmrakowski.pl 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników kursów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INSTYTUT RAKOWSKIEGO Andrzej Rakowski z siedzibą 
w Sierosławiu, ul. Leśna 1, NIP: 5781021547. 

2. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: instytut@ctmrakowski.pl lub dzwoniąc 
pod numeru telefonu 61 814 79 00.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. przeprowadzenia procesu rejestracji na szkolenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  

b. wykonania zawartej z INSTYTUTEM RAKOWSKIEGO umowy o przeprowadzenie kursu 

szkoleniowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

c. wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na administratorze, w tym obowiązków księgowych, 
podatkowych, - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

d. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych,  

w tym dochodzenia należności, jak również obrony przed Pana/i roszczeniami z tytułu wykonania 
umowy o przeprowadzenie kursu szkoleniowego, zapobieganie oszustwom, zapewnienie 

bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy. Ponadto po wygaśnięciu 
umowy będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, 

polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub 
organami państwowymi. Państwa dane osobowe przetwarzane na w związku z wypełnieniem obowiązku 
prawnego będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa. 

5. Państwa dane osobowe będę przetwarzane przez upoważnionych pracowników oraz współpracowników 
Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty współpracujące  
z Administratorem, w tym podmioty świadczące usługi związane z księgowością, pomioty świadczące 
usługi informatyczne lub szkoleniowe. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
7. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo 

do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.  W celu 
cofnięcia zgody należy wysłać oświadczenie na adres e-mail instytut@ctmrakowski.pl lub pisemnie na 

adres INSTYTUT RAKOWSKIEGO, Sierosław, ul. Leśna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne. 
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie skutkuje niemożliwością 

wzięcia udziału w szkoleniu prowadzonym przez INSTYTUT RAKOWSKIEGO 

11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania. 
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