PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej: Rozporządzenie) informuję, iż:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LegallyWise z siedzibą w Krakowie, NIP: 6772165112,
REGON: 120405787.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
b Rozporządzenia,
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organizatorzy i partnerzy szkolenia, prelegenci oraz Layer-Janiga
spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy
zawartej w celu przeprowadzenia szkolenia.,
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza UE.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
Uprawnienia, o których mowa w pkt. 6 powyżej może Pani/Pan zrealizować poprzez złożenie oświadczenia o
odpowiedniej treści na piśmie i przesłanie go drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres Administratora
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia,
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem dla zawarcia umowy na przeprowadzenie usługi
szkoleniowej.

OŚWIADCZENIE PISEMNE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że zapoznałam/em się z pouczeniem przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych
osobowych oraz pouczenie to w pełni zrozumiałam/em. W razie wątpliwości miałam/em możliwość do zadania
pytań i uzyskałem na nie satysfakcjonujące odpowiedzi.

Działając w imieniu własnym, będąc uprzednio pouczona/ny o:
1. administratorze danych osobowych;
2. celach przetwarzania danych,
3. możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LegallyWise Łukasz Janiga z siedzibą w Krakowie (dalej: Administrator)
jako administratora moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu
mailowego w celu realizacji usługi szkoleniowej.

