Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza z siedzibą
w Bielsku-Białej, przy ul. Nadbrzeżnej 12, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni
Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod nr 93, NIP: 547-15-93-456,
REGON: 070449694.
2. Mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Administratora wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej: iod[at]tyszkiewicz.edu.pl
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a. realizacji usług w zakresie przeprowadzenia i organizacji szkoleń,
b. przekazywania informacji dotyczących nowych produktów, promocji,
c. do komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Szkolenia.
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być:
− Dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”), którą można cofnąć w każdym czasie.
Wrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia,
− Podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy, a także realizację umowy zawartej
z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania umowy tj. przeprowadzenia szkolenia,
− Istnienie uzasadnionych wymogów Administratora tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed
roszczeniami,
− Realizacja wymogów ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu
przestrzegania przepisów prawa przez Administratora.
5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami, wobec czego
dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują
Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do
dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w tym:
wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora (np. firmy księgowe,
dostawcy usług IT, podwykonawcy wspierający Administratora w wykonywaniu usług szkoleniowych,
w zakresie niezbędnym do wykonania umowy).
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane
wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
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