Klauzula Informacyjna RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "Rozporządzeniem",
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja
Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Farmaceutów 2, zarejestrowana pod numerem
KRS 0000409069, NIP: 6751471536, REGON: 122492939, zwana dalej "Administratorem".
2. W Centrum powołany został Inspektor Ochrony Danych - adres e-mail: m.gargul@czdsigb.gov.pl
Dane Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Centrum www.czdsigb.gov.pl
3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Przetwarzanie obejmuje udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe w celu:
• realizacji szkolenia i wzięcia przez Pana/Panią udziału w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
b RODO),
• wypełnienia obowiązków Administratora, w związku z koniecznością przechowywania dowodów
księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z przepisami podatkowymi),
• dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• promocji usług szkoleniowych prowadzonych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. a RODO),
• wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb
szkoleniowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Udostępnianie danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, przy
zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz
w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.
5. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt
3 powyżej:
• w związku z realizacją szkolenia - do czasu jego zakończenia, po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
• w związku z promocją usług szkoleniowych oferowanych przez Administratora - do czasu wycofania
zgody na przetwarzanie danych.
6. Przysługujące prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym w Formularzu zgłoszenia
uczestnictwa w szkoleniu jest niezbędne do udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter
dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestnictwa
w szkoleniu.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
2-dniowe certyfikowane szkolenie: „Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce, z uwzględnieniem elementów
obsługi Systemu ezamowienia.ms.gov.pl oraz planowanej nowelizacji przepisów”
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