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Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń 

 

Kto jest administratorem Państwa danych? 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych 

osobowych jest Sky Lift sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 7, 55-220 Jelcz-Laskowice, KRS: 

0000075097, NIP: 8981981526, REGON: 932713307 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem 

jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 73 1234567 oraz adresu e-mail: info@skylift.pl. 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz 

przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane? 

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach: 

1) Realizacja działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. przed 

zgłoszeniem udziału w organizowanym przez Administratora szkoleniu (podstawa prawna - art. 

6 ust. 1 lit. b RODO) - "podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy". 

2) Zawarcie umowy o udział w szkoleniu i jej właściwe wykonanie tj. rejestracja uczestników, 

organizacja i przeprowadzenie szkolenia oraz realizacja wszelkich czynności związanych  

z organizacją szkolenia, w tym komunikacja w sprawach organizacyjnych, ewentualne 

przygotowanie identyfikatorów oraz certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu (podstawa 

prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”; 

3) Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych  

i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa 

prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny". 

4) Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - 

"prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy 

szczegółowo określa Kodeks cywilny. 

5) Poprawa jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji uczestnika szkolenia 

(podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". 

6) Utrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - 

"prawnie uzasadniony interes". 

7) Realizacja marketingu bezpośredniego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie 

uzasadniony interes". 

8) Komunikacja marketingowa za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

(w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych i wiadomości SMS) na 

podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 

1 lit. a RODO) – „zgoda”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz 

przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

9) Dokumentowanie przebiegu szkolenia oraz utrwalenie wizerunku uczestników, a także 

publikacja filmów i zdjęć, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody przez uczestnika szkolenia 

(podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”. 

Cel i zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z podejmowanych przez 

uczestnika działań, zgody uczestnika lub przepisów prawa. 

Przekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału w organizowanym przez Administratora szkoleniu. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, w tym udziału w szkoleniu. 
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Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. 

Jak długo będziemy wykorzystywać dane? 

Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.  

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

1) czas niezbędny do realizacji umowy, 

2) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują 

przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, 

3) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, 

4) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, 

5) czas do momentu wycofania zgody. 

Jak można wycofać zgodę? 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

- w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Wycofanie zgody może odbyć się  

w szczególności przez kontakt z Administratorem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda 

obowiązywała. 

Jakie mają Państwo prawa?  

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych 

danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie 

danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych – na zasadach określonych w RODO. 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 

wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie 

uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania 

przetwarzania danych w tym celu. 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Komu przekazujemy Państwa dane? 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – 

oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je  

w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) 

oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym). 

Jak można skontaktować się z nami w sprawie ochrony danych osobowych? 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami 

za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@skylift.pl. 

 

 

 


