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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest:
eMKa Szkolenia Magdalena Klepczyńska, ul. Jana III Sobieskiego 58/4, Gliwice (44-100)
Dane kontaktowe Administratora:
• pisemnie: eMKa Szkolenia ul. Jana III Sobieskiego 58/4, 44-100 Gliwice,
• telefonicznie pod numerami: 530 311 865, 32 230 87 98, 32 230 87 99, 534 299 534
• adres e-mail: biuro@emkaszkolenia.pl
Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w firmie jest Administrator Danych
Osobowych (Magdalena Klepczyńska, magda.klepczynska@emkaszkolenia.pl)
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, przysługuje
Panu/Pani prawo dostępu do treści danych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do
przenoszenia danych.
Przypominamy również, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B
Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 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, w celach zawarcia i wykonania
umowy o przeprowadzenie szkolenia lub egzaminu.
Jeżeli przetwarzanie danych budzi Pani/Pana wątpliwości, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Obecnie organem kontrolującym przestrzeganie przepisów o
ochronie danych osobowych, tj. organem nadzorczym w rozumieniu RODO, jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Informujemy, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest zawsze dobrowolne, ale
niezbędne, by przystąpić do szkolenia i egzaminu, tj. w zakresie wykonania umowy.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zarówno samodzielnie jak i mogą być przekazywane
podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu eMKa Szkolenia, na podstawie
zawartej z eMKa Szkolenia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające).
Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. w
zakresie realizacji umowy przez czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, a po tym
czasie w formie pisemnej i elektronicznej przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana
zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

• Kursy elektryczne/gazowe/energetyczne z egzaminami E i D, • szkolenia zawodowe, • szkolenia interpersonalne, • kursy UDT

