Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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),
zwane
dalej
RODO,
BDO Solutions Sp. z o.o. informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BDO Solutions Sp. z o.o. znajdująca się przy ul.
Postępu 12, 02-676 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania BDO Solutions Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może
Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – p. Adrianą
Głuchowską za pomocą adresu e – mail: auditor@bdo.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.
3. Podstawa prawna i cel przetwarzania
Administrator danych osobowych – BDO Sp. z o.o. - przetwarza Pani/Pana dane osobowe (imię,
nazwisko, prywatny numer telefonu) w celu przeprowadzenia szkolenia zgodnie z rekomendacjami
PIFS dotyczącymi realizacji usług rozwojowych prowadzonych w warunkach stacjonarnych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
w tym Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
5. Okres przechowywania
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od rozpoczęcia
przetwarzania.
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
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•

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

•

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

•

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

•

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
•

zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

•

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w BDO Solutions
Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
7. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a niepodanie danych może
skutkować odmową realizacji szkolenia.
8. Profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
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