STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr „SIMP-ZORPOT”
ul. Franciszkańska 25, 75-253 Koszalin
tel./fax: 94 433 07 90, kom. 600 294 145, e-mail: zorpot@inrach.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/679 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 (Dz. Urz. UE L 2016nr 119 str.1) – dalej RODO, informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich - Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr „SIMP-ZORPOT”,
ul. Franciszkańska 25, 75-253 Koszalin tel./fax: 94 433 07 90, kom. 600 294 145, e-mail:
zorpot@inrach.com.pl.
2. Sposoby kontaktu z Administratorem Danych Osobowych to adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Ośrodek Rzeczoznawstwa
i Doskonalenia Kadr „SIMP-ZORPOT”, ul. Franciszkańska 25, 75-253 Koszalin tel./fax: 94 433 07
90, kom. 600 294 145, e-mail: zorpot@inrach.com.pl.
3. Podstawą i celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 przeprowadzenie szkolenia/egzaminu celem uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego
w określonej grupy energetycznej;
 wydanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji/dozoru;
 obowiązki prawne Administratora Danych Osobowych – art. 6 ust.1 lit.c RODO;
 prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych Osobowych – art. 6
ust. 1 lit. f RODO.
4. Podanie danych osobowych w celu przeprowadzenia szkolenia/egzaminu nie jest obowiązkowe,
jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja szkolenia/egzaminu staną się niemożliwe.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędnych do czasu realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze oraz do wykonania zadań realizowanych w interesie
publicznym.
 przez okres ważności Pani/Pana świadectwa kwalifikacyjnego, a także po jego zakończeniu
w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia wydania tego dokumentu,
 do czasu wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku
z prowadzoną działalnością i realizacją zadań wynikających z jej prowadzenia,
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych
osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli
Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego
Rozporządzenia – RODO.
7. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych
osobowych zgodnie z ograniczeniami zawartymi w art. 23 rozporządzenia RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
Dyrektor SIMP-ZORPOT

