
Obowiązek informacyjny RODO 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Lupa zwany dalej Administratorem 

Adres korespondencyjny Administratora: ul. Klonowa 1/64, 41-800 Zabrze 

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować na 

adres e-mail: info@klubmilosnikowpizzy.pl lub na podany powyżej adres poczty tradycyjnej. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie: 

• art. 6 pkt 1 lit. a) 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. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) 

na podstawie pisemnie i dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, 

• art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 

2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 

r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem 

SARS-CoV-2. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu na jaki została udzielona zgoda, tj. rezerwacji noclegu, 

uczestnictwa w Spotkaniu, publikacji wizerunku na platformach internetowych Youtube, Facebook, 

Instagram oraz stronie www bezpośrednio związanych z organizowanym szkoleniem przez okres 

obowiązywania tej zgody.  

Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia udzielonej zgody. 

Jednocześnie wskazujemy, iż cofnięcie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych odnosi skutek 

od momentu tego zdarzenia. Jednocześnie w przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody Pani/Pana 

dane zostaną usunięte niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Panią/Pana żądania cofnięcia udzielonej zgody. 

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

Pani/Pana dane nie zostaną przekazane do żadnego podmiotu trzeciego. 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia Pani/Pana zapytania i 

udzielenia odpowiedzi. 
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