Klauzula dla osób przystępujących do egzaminów ECDL
na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa
dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE
2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka RECOMP Bujakowski, Majewski s.c.
z siedzibą przy ul. Grabowskiej 26A, 62-570 Rychwał.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z administratorem pod adresem: blazej@recomp.pl.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być przetwarzane w następujących
celach:
a) Wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z
przeprowadzeniem egzaminu w ramach procedury uzyskiwania certyfikatu ECDL na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy jak
również pozostałymi przepisami prawa regulującymi proces certyfikacji w Polsce
b) wypełnienia

obowiązków

prawnych

ciążących

na

administratorze

w

związku

z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 lutego
1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług
c) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów spółki i dbania
o dobre imię
d) rozpatrywanie reklamacji, wniesionych skarg, wniosków oraz innych uwag w związku z
przeprowadzonym

egzaminem

na

podstawie

prawnie

uzasadnionego

administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dbanie o wizerunek i dobre imię

interesu

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
a) dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem obowiązku prawnego w celu
przeprowadzenia egzaminu- 5 pełnych lat od momentu jego zakończenia,
b) dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej- maksymalnie 5 lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
c) dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami- do
czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
d) dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji- do czasu zakończenia
rozpatrzenia reklamacji a po zrealizowaniu celu pierwotnego do czasu przedawnienia roszczeń
lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na
zlecenie administratora,
b) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora,
c) podmioty certyfikujące administratora na potrzeby uzyskania statusu centrum egzaminacyjnego
ECDL.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

PRAWO SPRZECIWU
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA
W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych
celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy, czy prawidłowego świadczenia usług.

