RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA
Informujemy, że:
1. W związku z zgłoszeniem udziału w wybranej formie kształcenia, a przez to wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Kreatywności w Chorzowie zwana dalej
„Administratorem” z siedzibą przy ul. Konopnickiej 9/1 w Chorzowie (41-500) reprezentowana przez Jolantę Łysakowską –
właściciela firmy, tel. +48 / 666-353-121, email: szkolenia@fabrykakreatywnosci.pl
2. Celem zbierania danych jest realizacja celów związanych z wybrana formą kształcenia.
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 jeśli przepisy prawa tego nie zabraniają, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów i obowiązków realizowanych przez Fabrykę Kreatywności
w Chorzowie, o których mowa w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie ww. celów.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych w
niezbędnym zakresie będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Na podstawie udostępnionych przez Panią/Pana danych nie będą podejmowane decyzje z sposób zautomatyzowany i nie
będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wybranej formy kształcenia i przechowywane przez czas
określony przepisami prawa, lub przez czas nieokreślony - do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań
naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych na mocy art. 89 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wyrażone poniżej zgody obowiązują także po zakończeniu wybranej formy kształcenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla
potrzeb rejestracji, postępowania rekrutacyjnego, a następnie dokumentowania przebiegu wybranej formy kształcenia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fabrykę kreatywności oraz
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fabryka Kreatywności w Chorzowie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w szczególności oferty edukacyjnej) za pośrednictwem
poczty elektronicznej, telefonu stacjonarnego lub wiadomości SMS (Short Message Service) zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489 j.t.) dotyczących Fabryki kreatywności oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Fabryka
Kreatywności w Chorzowie.

41-500 Chorzów ul. Marii Konopnickiej 9/1 NIP: 6271068295 REGON: 273395751
32/724-53-53 +48/666-353-121 szkolenia@fabrykakreatywnosci.pl www.fabrykakreatywnosci.pl
posiada Akredytację, wpis do RIS, wpis do BUR

