Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – uczestnicy szkoleń
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) dalej: (RODO) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lodzi z siedzibą 94-406
Łódź, ul. Nowy Józefów 52, e-mail: info@word.lodz.pl.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się: Inspektorem Ochrony Danych,
e-mail iod@word.lodz.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
Osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią / Panem umowy na usługi szkoleniowe;
b) prowadzenia komunikacji związanej z przeprowadzeniem szkolenia;
c) prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem;
d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych,
ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
e) dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z w/w umową lub obrony przed nimi;
f) prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością szkoleniową Administratora;
g) udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów
4. Podstawą przetwarzania są:
a) udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) niezbędność danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa:
a) upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się szkoleniami (w tym wykładowcy) oraz
sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
b) podmioty współpracujące z Administratorem, w tym świadczące usługi informatyczne, prawne;
c) upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana
wniosku lub zgody (np. bankom), w tym upoważnieni pracownicy podmiotów zgłaszających na szkolenia (np.:
Pani / Pana pracodawca, Powiatowy Urząd Pracy);
d) Marszałek Województwa Łódzkiego jako organu nadzoru nad Administratorem – w przypadku kontroli procesu
egzaminowania lub złożenia skargi dotyczącej egzaminu;
e) organy administracji, organy ścigania i inne podmioty działające na podstawie przepisów prawa, wyłącznie na ich
wniosek lub żądanie skierowane do Administratora zgodnie z przepisami prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego
prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane nie są transferowane do państw trzecich poza EOG oraz do organizacji międzynarodowych.
9. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, przypadku wyrażenia wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

