
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH OD PODMIOTU  

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA   

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) 

informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy  
z siedzibą w Świdnicy, Rynek 1a, 58-100 Świdnica; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej   
w Świdnicy: pawel.ulaszewski@siph.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c w/w ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tj. jako niezbędne do 
wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 
zawarciem umowy, a także jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze) w celu przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy szkolenia, zawarcia, realizacji 
oraz prawidłowego rozliczenia umowy o organizację szkolenia, dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej 
umowy w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku                           
z tradycjami” oraz wykonania przez administratora innych obowiązków przewidzianych prawem; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, 
Najwyższa Izba Kontroli, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
Urząd Ochrony Danych Osobowych, inne organy kontrolujące działalność Sudeckiej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Świdnicy, organy policji, prokuratury, sądy, komornicy, służba celna, straż graniczna, 
operator pocztowy obsługujący doręczenia przesyłek oraz inne podmioty w ramach podpisanych 
umów w zakresie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, w którym przetwarzane są dane, 
kancelaria prawna obsługująca Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy, inne podmioty 
uprawnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia  

następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto dany 
wydatek dotyczący projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z 
tradycjami”;  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy w/w ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procedurze wyboru 
wykonawcy szkolenia oraz ewentualnego zawarcia umowy o organizację szkolenia  w ramach projektu                               
nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”. Jest Pani/Pan 
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa 
zakwalifikowania do udziału w procedurze wyboru wykonawcy szkolenia oraz zawarcia umowy o 
organizację szkolenia  w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0041/18 pn. „Aktywizacja zawodowa 
na Rynku z tradycjami”;  

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

      

Zapoznałam/em się z treścią powyższych informacji 

                              

…..……………………………………..………………………………………….. 

                         (czytelny podpis Podmiotu)  

 


