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Polityka przetwarzania danych osobowych Uczestników szkoleń 

 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika szkolenia jest IBS POLAND Sp. z o.o.  

z siedzibą przy ul. Bojkowska 41P, 44-100 Gliwice – informacje dotyczące danych znajdują się 

w naszej Polityce prywatności: https://www.ibs-poland.pl/polityka.php  

2. Wszelkie uwagi oraz pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować za 

pośrednictwem adresu e-mail: ibs.rodo@ibs-poland.pl;  

3. Dane osobowe Uczestnika szkolenia (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy/uczelni) są 

przetwarzane w celu realizacji i udokumentowania przez IBS POLAND Sp. z o.o. szkolenia,  

w tym potwierdzenia odbycia szkolenia, rozliczenia umowy i wystawienia certyfikatu; 

4. Uczestnik szkolenia może dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych 

osobowych na cele marketingowe – w takim przypadku Uczestnik szkolenia na karcie 

uczestnictwa dodatkowo podaje adres email; 

5. Uczestnik szkolenia może dobrowolnie wyrazić zgodę na utrwalenie i wykorzystywanie jego 

wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych; 

6. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestnika szkolenia w zakresie 

szkolenia jest artykuł 6 akapit 1 litera b) RODO  - przetwarzanie danych Uczestnika szkolenia jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podanie danych 

osobowych w tym przypadku jest niezbędne do udokumentowania odbycia szkolenia  
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i wywiązania się wszystkich stron z umowy na przeprowadzenie szkolenia. 

7. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia na cele 

marketingowe i/lub wykorzystania wizerunku jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika szkolenia. Zgoda w obu przypadkach jest dobrowolna i można ją wycofać  

w każdym momencie poprzez kontakt e-mail: ibs.rodo@ibs-poland.pl lub w trakcie rozmowy  

z przedstawicielem IBS POLAND Sp. z o.o.; 

8. IBS POLAND Sp. z o.o. zastrzega, że w przypadku umieszczenia wizerunku Uczestnika szkolenia 

na portalach społecznościowych (w tym prowadzonych przez organizacje międzynarodowe) lub 

poprzez ich dalszą redystrybucję przez inne podmioty (w szczególności prasę i inne media) 

może nie być w stanie zapewnić całkowitego zaprzestania przetwarzania danych osobowych 

(wizerunku) wykorzystanych przed wycofaniem zgody; 

9. Dane osobowe Uczestników szkolenia są przechowywane przez czas niezbędny do celu 

przetwarzania: w przypadku usług szkoleniowych przez okres wymagany do udokumentowania 

przebiegu szkolenia i wywiązania się z umowy wszystkich stron, a w pozostałych przypadkach 

do momentu wycofania właściwych zgód; 

10. Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi zaufani partnerzy biznesowi (kancelaria prawna, 

trenerzy/szkoleniowcy) jednak ewentualne przekazywanie Państwa danych osobowych będzie 

związane wyłącznie z realizacją szkolenia, a odbiorcy danych osobowych nie otrzymują zgody 

na wykorzystywanie powierzonych do przetwarzania danych dla własnych celów; 

11. W przypadku wykorzystania wizerunku Uczestnika szkolenia i umieszczenia go w portalach 

społecznościowych dane osobowe mogą być przekazywane organizacji międzynarodowej; 
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12. Uczestnik szkolenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

13. Na terenie naszego obiektu wykorzystujemy monitoring wizyjny, którego nagrania są 

przechowywane przez okres 2 miesięcy. Celem stosowania monitoringu jest wyłącznie 

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie i w okolicach naszego 

obiektu (zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia) oraz ewentualne ustalenie, dochodzenie 

lub obrona przed roszczeniami będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadku wystąpienia incydentu; 

14. Uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 
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