
Obowiązek informacyjny – zapis na kurs 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Training Tree Marcin Capiga ul. Branickiego 10/24, 

02-972 Warszawa. 

W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować  

z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email: biuro@trainingtree.pl 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

• wykonania umowy w tym: rezerwacji miejsca na kurs oraz w celu przygotowania 

potrzebnych dokumentów, a także kontaktowania się w sprawach z tym związanych – 

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO; jeżeli wyznaczycie Państwo osoby 

kontaktowe – podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie 

uzasadnionym interesem jest ułatwienie wykonania zawartej umowy i spełnienie 

oczekiwań Klientów; 

• wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – 

podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

• ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń– podstawa prawna art. 6 ust. 1 

lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona lub dochodzenie 

ewentualnych roszczeń; 

• przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert, jeśli wyrazili 

Państwo na to dobrowolną zgodę. Nasze działania opieramy zgodnie z Ustawą z dnia 

18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możecie Państwo w każdym 

momencie wycofać zgodę; 

• kierowania do Państwa marketingu bezpośredniego  – podstawa prawna art. 6 ust. 1 

lit. f RODO: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być zewnętrzne podmioty powiązane  

z Administratorem, w tym w szczególności dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów 

informatycznych. Dane mogą być przekazywane również podmiotom świadczącym usługi płatnicze 

(np. banki) lub usługi księgowe. 

Formularz zgłoszenia na kurs, faktura VAT i inne dokumenty potwierdzające odbycie kursu będziemy 

przechowywać przez okres wymagany przepisami prawa z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości 

oraz kodeksu cywilnego.  

W zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń będziemy przechowywać dane osobowe do czasu 

upływu terminu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń mogących wyniknąć z zawartej umowy. 

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli uzasadniony interes dane 

będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu. 

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda będziemy przetwarzać dane 

osobowe do momentu jej wycofania.   



Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO Stawki 2, 

Warszawa. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania w/w celów.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 


