KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej
„RODO”, informujemy, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych podczas rejestracji na Warsztaty
BHP jest Prosave.pl Sp. z o. o. w Warszawie, ul. Chełmżyńska, 04-464 Warszawa;
- w sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@prosave.pl lub
listownie na adres korespondencyjny: Prosave.pl Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Chełmżyńska
180, 04-464 Warszawa.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji organizowanych Warsztatów
przez Prosave.pl w warunkach określonych w Regulaminie (art. 6 usr.1 lit. b) Rozporządzenie
RODO) oraz realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administrator )art. 6 ust.1 lit f)
Rozporządzenie RODO),
- Pani / Pana dane osobowe mogą być przez nas przekazywane naszym partnerom,
z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych
obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc
informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym
na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań
i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych. Ponadto Państwa dane mogę
być przekazywane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres funkcjonowania Prosave.pl oraz
do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z zastrzeżeniem
właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
- na postawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na postawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na postawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na postawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust 1 RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w Warsztatach
BHP.

