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Wszelkie prawa autorskie Team Prevent Poland Sp. z o.o. zastrzeżone. 
Zabrania się przedruku całości lub jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu bez zgody Zarządu Spółki. 

 

 

Uczestnicy szkoleń  
 

1. Administratorem danych osobowych jest Team Prevent Poland Sp. z o.o., ul. Batorego 19, 43-200 

Pszczyna. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Kamil Waleczek, tel.: 500 304 590, e-mali: 

kamil.waleczek@teamprevent.com. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
a. zawarcia i wykonania umowy, tj.: 

 zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia; 

 przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego zdobyta wiedzę; 
 wydania certyfikatu uczestnictwa; 

b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym: 
 wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych; 
 wykonywania obowiązków; 

c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.: 
 ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co obejmuje m.in. archiwizowanie list obecności 

i wystawionych certyfikatów uczestnictwa oraz prowadzenie windykacji lub sprzedaż 
wierzytelności z umowy innemu podmiotowi; 

 tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co 
obejmuje m.in. raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług; 

 wsparcia realizacji szkolenia, w tym bieżącego informowania o statusie organizacji 
szkolenia i wysyłania materiałów związanych ze szkoleniem. 

4. Podanie danych w zgłoszeniu jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w szkoleniu. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania szkolenia, a następnie nie dłużej niż przez 

okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z prowadzonego szkolenia oraz przez czas, 
w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać 
dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie 
przechowywanie. 

6. Dane osobowe będą ujawniane następującym odbiorcom: 
a. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia 

teleinformatyczne; 

b. podmiotom współuczestniczącym w organizacji szkolenia (trenerzy, hotele); 
c. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 

podatkową, rachunkową; 
d. podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora; 

e. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 
f. podmiotom prowadzącym windykacje lub nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia 

należnych opłat w terminie. 
7. Uczestnikom szkolenia przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw 
można skorzystać składając wniosek w siedzibie Team Prevent Poland Sp. z o.o. lub przez formularz 
kontaktowy na stronie www.teamprevent.pl. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których 
można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 

8. Uczestnicy szkolenia mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 


