
 

Szanowni Państwo, 

Dbając o Państwa dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z 

wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 

110, s. 1- dalej: RODO, niniejszym informujemy Państwa, iż Grupa OSB s.c. Adam Ziomek, 

Nina Ziomek- Sędrowska gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe (imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, Pesel, miejsce urodzenia), w 

wyniku dobrowolnego ich przekazywania.  

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Grupa OSB s.c. 

Adam Ziomek, Nina Ziomek- Sędrowska (adres: al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn, tel: 

89 542-42-70, fax:89 542-42-74, e-mail:osb@osb.edu.pl), zwana dalej: Grupa OSB. 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie przez Grupę OSB 

szkoleń z Państwa udziałem. Państwa dane osobowe będą przetwarzana na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Grupy OSB Ośrodka (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit 

f RODO), którym jest: 

- wykonanie zawartej przez Grupę OSB umowy na przeprowadzenie szkolenia, którego 

jesteście Państwo uczestnikami; 

- kontaktowanie się z Państwem poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez 

e-mail oraz telefon, w celu prawidłowej realizacji szkolenia; 

- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczy Grupa OSB oraz przeciwdziałanie 

oszustwom i nadużyciom; 

- obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w 

sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy; 

- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 

- prowadzenie analiz statystycznych; 

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności 

(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Odmowa podania przez Państwo danych osobowych skutkować będzie brakiem 

możliwości udziału w prowadzonym przez Grupę OSB szkoleniu.  

W celu prawidłowej realizacji usług Państwa dane osobowe mogą być udostępniane 

podmiotom współpracującym z Ośrodkiem, jedynie w zakresie koniecznym dla celów, dla 

których dane są przetwarzane. 

Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności 

wynikających ze świadczonych usług. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania 

przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez 

okres, w którym Ośrodek zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je 

zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli 

ich spełnienia przez organy publiczne. 

 

Przysługuje Państwu prawo do: 

- dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz uaktualnienia, 

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. 

 

                                                                              

                                                                          

                                                                           Podpis…………..……………………………  


