
KOMUNIKAT  

dotyczący przetwarzania danych osób korzystających z oferty usługowej Stowarzyszenia 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik 

Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych 

(dalej: OSPOIN) deklaruje, że zapewniało będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego 

postępowania z Państwa danymi osobowymi.  

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji 

Niejawnych - siedziba: 81-591 Gdynia, ul. Paprykowa  12 lok. nr 3 (zwane dalej OSPOIN), Regon: 017171292;  

NIP: 5262744520, tel. 573554080, e-mail: zgospoin@zgospoin.com.pl. 

Zakres i podstawy prawne przetwarzania przez OSPOIN danych uczestników szkoleń  

1. W ramach działalności naszego Stowarzyszenia gromadzimy informacje dotyczące osób uczestniczących              

w różnego rodzaju szkoleniach i kursach oraz dane niezbędne do wystawiania zaświadczeń i certyfikatów będących 

potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych. 

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia. Podczas rejestracji uczestników zajęć                  

w formularzu lub Karcie zgłoszenia wymagamy podania: 

• w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, numer PESEL, adres, kod 

pocztowy i miejscowość; 

• w przypadku osób prawnych: danych kontaktowych i dane uczestników szkolenia (imię, nazwisko, nr telefonu, 

adres mailowy) oraz danych do faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres, kod pocztowy, miejscowość). 

3. Stowarzyszenie ma obowiązek wystawiania uczestnikom szkoleń potwierdzeń uczestnictwa w zajęciach zgodne      

z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). Wskazane przepisy obligują 

OSPOIN do pozyskiwania od Państwa następujących danych:  

• imię i nazwisko,  

• data i miejsce urodzenia,  

• numer PESEL, 

• dane adresowe uczestnika szkolenia (ulica, numer domu, kod pocztowy i nazwa miejscowości). 

Podanie tych danych jest wymogiem prawnym, określonym we wskazanym rozporządzeniu, co spełnia warunki 

dopuszczalności przetwarzania określone w art. 6 ust. 1 lit. c. e RODO. Nieprzekazanie wskazanych wyżej danych 

skutkuje odmową wystawienia zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu. 

4. Stowarzyszenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gromadzi ponadto informacje o Państwa adresach e-mail     

i numerach telefonu, jako informacje istotne dla zorganizowania i właściwej obsługi szkolenia oraz prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na kontaktowaniu się          

z Państwem w sprawach związanych z realizowaną ofertą szkoleniową. 

5. Osoby pragnące wysłać wiadomość kierowaną do OSPOIN za pomocą formularza kontaktowego będącego 

integralną częścią strony internetowej: www.zgospoin.com.pl muszą podać: imię i nazwisko oraz e-mail, jak 

również zatwierdzić pole wyboru (checkbox) umieszczone pod formularzem elektronicznym na dowód zapoznania 

się z „Polityką prywatności” opublikowaną na naszej stronie internetowej. Są to niezbędne informacje do 

nawiązania kontaktu. 

6. W przypadku pozyskiwania przez OSPOIN danych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej) będą one przechowywane do czasu wycofania 

zgody. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nastąpić 

może w każdym czasie i w dowolnej formie, w tym: korespondencyjnie – na adres Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych, 81-591 Gdynia ul. Paprykowa 12 pok. 3, drogą elektroniczną - 

na adres op@zgospoin.com.pl. 
 

Cele przetwarzania danych osobowych 

OSPOIN przetwarza dane osobowe swoich Klientów w celu prawidłowej realizacji usług obejmujących prowadzenie  

szkoleń otwartych i kursów, zamówień na przeprowadzenie szkoleń zamkniętych oraz doradztwa. Państwa dane 

osobowe są nam niezbędne w szczególności dla:  

• obsługi administracyjnej i organizacyjnej przeprowadzanych szkoleń, w tym nawiązania kontaktu z uczestnikami 

szkolenia w wymagających tego sprawach i okolicznościach, 



• prowadzenia ewidencji przeprowadzonych szkoleń, 

• uaktualniania i korygowania danych osobowych uczestników organizowanych zajęć, 

• wystawienia uczestnikom szkoleń potwierdzeń uczestnictwa w zajęciach zgodne z wzorem określonym                 

w przepisach wydanych przez MEN, 

• promowania działalności OSPOIN, jego działań i inicjatyw, w tym kontaktowania się w sprawach szkoleń, 

warsztatów szkoleniowych i innych wydarzeń, realizacji ich wniosków, reklamacji i postulatów 

• archiwalnych, statystycznych oraz analiz potrzeb i preferencji uczestników szkoleń, 

• wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,  

• zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, jak też ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami 

• prowadzenia ewentualnych postępowań mediacyjnych lub sądowych. 
 

Okres przechowywania Państwa danych przez OSPOIN 

Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane przez okres wskazany w przepisach prawa oświatowego, 

cywilnego i gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 6 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa 

danych zawartych w zasobach informacyjnych Stowarzyszenia. 

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez 

okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania 

danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;  

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby - w razie wycofania przez nią zgody - (przy braku innej 

podstawy prawnej przetwarzania), bądź zgłoszenia sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach 

określonych w deklaracji zgody.  

Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na 

wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych. 
 

Udostępnianie danych osobowych przez Administratora 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez OSPOIN organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z OSPOIN umowami 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, wykładowcy 

prowadzący zajęcia szkoleniowe na podstawie umów zawartych ze Stowarzyszeniem. 

Państwa dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO), 

• sprostowania przekazanych danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), 

• usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 RODO), 

• ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), 

• przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi  

w art. 21 RODO), 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych, profilowanie  

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez OSPOIN, w tym 

profilowaniu. 
 

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z OSPOIN wykorzystując dane 

kontaktowe wskazane w pkt. 1 niniejszego „Komunikatu” 
   

Można się z nami kontaktować również przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie 

www.zgospoin.com.pl. 

 

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych 


