
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez FR-AKCJA Mateusz 
Kotnowski:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(„RODO”) informujemy:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma szkoleniowa FR-AKCJA Mateusz 
Kotnowski z siedzibą w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 64, 90-612.

Numer NIP: 727-26-21-352    Numer REGON: 367252705

 Kontakt:

 telefoniczny:   tel. + 48 602 859     470      tel. + 48 506 331 287

 mailowy: biuro@fr-akcja.pl

2. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania i utrzymania kontaktu, 
przekazywania informacji związanych z organizacją i realizacją szkolenia i/lub 
egzaminu oraz dotyczących usług i działalności firmy szkoleniowej FR-AKCJA Mateusz 
Kotnowski z siedzibą w Łodzi, zawarcia oraz wykonania umowy, sporządzenia i 
dostarczenia materiałów szkoleniowych, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, 
obsługi płatności oraz w celach księgowych, a także w celach marketingowych, 
statystycznych, archiwistycznych.

Postawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 
ust. 1 pkt a) RODO), również konieczność wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). 

3. Rodzaj przetwarzanych danych:

Dane, których przetwarzanie dotyczy to imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres 
e-mail.

4. Uprawnienia osób, których dane dotyczą:

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania (artykuły 15-21 RODO). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem zgodnie z art. 7 ust. 3 
RODO.
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5. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez 
Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, 
prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

6. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych:

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego podanie adresu e-mail oraz 
wyrażanie zgody na jego przetwarzanie w celach marketingowych jest dobrowolne. 

W przypadku zapisania na szkolenie podanie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych jest konieczne ze względu na realizację celów podanych w pkt. 2. za 
wyjątkiem celów marketingowych, do których wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
jest dobrowolne.

7. Przekazywanie danych:

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu 
Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

8. Prawo do wniesienia skargi:

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Jej/Jego narusza przepisy RODO.


