
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 

z siedzibą w Warszawie (dalej: OSPOIN) deklaruje, że zapewniało będzie określone w tych przepisach standardy 

ochrony i właściwego postępowania z Państwa danymi osobowymi.  

 

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 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.              

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) 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          

Oddział Pomorski, 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, 

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

w przepisach wydanych przez MEN, 

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



• wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,  

• prowadzenia ewentualnych postępowań mediacyjnych lub sądowych. 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pełnomocników Ochrony Informacji 

Niejawnych. 

 

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. 

 

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 

We wszelkich interesujących Państwa sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy     

o kontakt: 

• korespondencyjny, na adres  Ogólnopolskie Stowarzyszeniem Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych      

81-591 Gdynia, ul Paprykowa 12 lokal pok.3,  

• telefoniczny: +48 573 554 010,  

• e-mail: zgospoin@zgospoin.com.pl 

   

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

www.zgospoin.com.pl. 
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