
USTALENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH OCHRONY

ADMINISTRATOR DANYCH:
Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie posiadająca status administratora Państwa

danych  osobowych,  który  dysponuje  Państwa  danymi  osobowymi  w  związku  z  realizacją

któregokolwiek z niżej wymienionych celów przetwarzania danych.
ADRES SIEDZIBY I DANE KONTAKTOWE:

ul. Londyńska 19/1

03-921 Warszawa

tel. (22) 616 27 63

e-mail: watchdog@pifs.org.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

Administrator powołał  Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w

sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  elektronicznie  pod  adresem

rodo@pifs.org.pl, a także listownie pod adresem siedziby.

Podstawowym  zadaniem  Inspektora  ochrony  danych  jest  monitorowanie  przestrzegania

obowiązujących zasad w zakresie przetwarzania danych osobowych u Administratora..
W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

ZAWARCIE I WYKONYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, w

czym mieści się:

a. świadczenie usługi logowania (w tym pierwszej rejestracji;

b. świadczenie usługi kontaktu;

c. świadczenie usługi monitoringu prawa;

d. świadczenie usługi konsultacji projektów aktów prawnych

e. świadczenie usługi dostępu do ekspertyz i stanowisk
CZYJE  DANE  OSOBOWE  PRZETWARZAMY  W  ZWIĄZKU  Z  REALIZACJĄ  POWYŻSZYCH

CELÓW?
W ramach zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną administrator

danych osobowych przetwarzać będzie dane następujących kategorii osób:

 użytkownik – osoba zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (w imieniu

własnym, jak i organizacji).
KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą zostać  udostępnione również  podmiotom,  z  którymi  Administrator

danych  osobowych  podjął  współpracę.  W  takiej  sytuacji  udostępnienie  danych  będzie  ściśle

związane z realizacją umowy zawartej przez Administratora danych osobowych z takim podmiotem,

a przetwarzanie tych danych po stronie tego podmiotu będzie ograniczone wyłącznie do zakresu

wynikającego z umowy.

Podmiotami tymi mogą być podmioty świadczące usługi w zakresie:

1. utrzymania systemów informatycznych;

2. dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami (np. firmy windykacyjne lub

zewnętrzne kancelarie prawne);

3. partnerowi projektu „Watchdog Samorządu gospodarczego- Monitorowanie Prawa”.
NIE PODEJMUJEMY DECYZJI W OPARCIU O ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE

DANYCH
Administrator  oświadcza,  że nie  podejmuje decyzji  w oparciu  o  zautomatyzowane przetwarzanie



danych osobowych.
CZY PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE DO PAŃSTW TRZECICH (PAŃSTW SPOZA EOG)?

Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych do kraju nienależącego do

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE?

Administrator  przetwarzać  będzie Państwa dane osobowe przez  okres  obowiązywania umowy o

świadczenie  usług  drogą  elektroniczną,  a  po  jej  rozwiązaniu  lub  wygaśnięciu  przez  okres

odpowiadający  terminowi  przedawnienia  z  tej  umowy  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi

przepisami.
NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Podstawy, na jakich opieramy przetwarzanie danych osobowych są odmienne w zależności od celu,

w jakim dane są przetwarzane oraz kategorii samych danych osobowych.

Obok podstaw przetwarzania danych osobowych wynikających bezpośrednio z art.  6 i  9 RODO1

Administrator  przetwarza  dane  w  związku  z  odrębnymi  przepisami  prawa,  w  szczególności

przepisami:

1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2. ustawy o izbach gospodarczych;

3. ustawy Kodeks cywilny.
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

OSOBOWYCH?
Na mocy RODO przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo do informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

2. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych

3. prawo do sprostowania swoich danych osobowych

4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

5. prawo cofnięcia w dowolnym momencie uprzednio wyrażonej  zgody na przetwarzanie danych

osobowych

6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz w uzasadnionych

przypadkach:

7. prawo do usunięcia danych osobowych

8. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

9. prawo do przenoszenia danych osobowych

10. prawo do niepodlegania decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


