Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Instytut Doradztwa
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cegielnianej 6B/2 (kod pocztowy: 30-404), tel.: 12 635 96 40, adres e-mail:
ido@instytutdoradztwa.com
2. Celem zbierania danych jest umożliwienie przesyłania materiałów informacyjnych oraz handlowych dotyczących
organizacji: kursów, konferencji, dofinansowania usług szkoleniowych, prowadzenia usług doradczych, technicznych,
koordynacji Klastrem Zrównoważona Infrastruktura, wypożyczania sprzętu oraz najmu powierzchni szkoleniowych.
Celem zbierania danych jest także umożliwienie zarejestrowania klienta: firmy lub osoby w Bazie Usług Rozwojowych
celem uzyskania dla klienta bonów dofinansowujących kursy i usługi doradcze od operatorów i urzędów .
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja
2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów działalności spółki tj. propagowanie wiedzy nt.
prowadzonych przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Instytut Doradztwa szkoleń i kursów wraz z ich
dofinansowaniami, wydawania zaświadczeń i certyfikatów ukończenia szkoleń zgodnie z wymogami Ministerstwa
Edukacji Narodowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa prawidłowa realizacja powyższych celów.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w zakresie
niezbędnym do prowadzenia: dokumentacji szkoleniowej i doradczej, wydawania stosownych zaświadczeń ukończenia
kursów zgodnie ze statutem Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Instytut Doradztwa, kooperacji z
podmiotami Klastra. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty i osoby
upoważnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 36 miesięcy, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
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