Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń

Kto jest
Administratorem
Pani/Pana danych
osobowych?

Reynaers Aluminium Sp. z o.o.

Inspektor ochrony
danych /IOD/

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych, w tym w sprawach związanych z realizacją
przysługujących praw - kierując korespondencję pisemną na adres
siedziby
Spółki
lub
drogą
elektroniczną
na
adres
reynaers.pl.iod@reynaers.com

W jakim celu i na jakiej
podstawie prawnej
przetwarzamy
Pani/Pana dane
osobowe?

Państwa dane w związku z zawarciem udziałem w szkoleniu są
przetwarzane w następujących celach:

Podanie danych
osobowych i czas ich
przechowywania

ul. Okulickiego 12, Piaseczno
Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy Reynaers Aluminium.

1. gdy została zawarta umowa o udział w szkoleniu:
a. w celu zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze
obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu
prawa podatkowego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO
2. gdy nie została zawarta umowa o udział w szkoleniu
przetwarzamy dane osobowe uczestnika w celu realizacji
naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest
prawidłowe wykonanie umowy lub realizacja zgłoszenia
dokonana przez pracodawcę Uczestnika;
3. Dodatkowo przetwarzamy dane w celu realizacji naszego
prawnie uzasadnionego interesu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO, za który uznajemy:
a. ustalenie, dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy lub
obronę przed takimi roszczeniami;
b. archiwizację dowodów potwierdzających wypełnienie
obowiązków nałożonych przez RODO;
c. wewnętrzne cele administracyjne, w tym związane z
raportowaniem, w tym na poziomie Grupy
d. ochronę mienia, osób i informacji – może się zdarzyć, że
przebywając na terenie naszej firmy zostanie utrwalony
Państwa wizerunek wobec stosowania monitoringu wizyjnego.

W większości przypadków Państwa dane zostały przekazane nam przez
Państwa pracodawców w zakresie imienia, nazwiska, nazwa pracodawcy
oraz danych kontaktowych.

W przypadku podania danych przez samych Państwa w zakresie
wskazanym w punkcie 1 jest ono niezbędne do realizacji stosunku
prawnego. Dane te będą przetwarzane przez czas trwania umowy.
Podanie danych, o jakich mowa w punkcie 2 jest dobrowolne, lecz
niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia szkolenia. Dane te
będziemy przechowywać do roku po realizacji szkolenia.
Dane gromadzone w celu wskazanym w punkcie 3a będziemy
przechowywać do czasu prawomocnego zakończenia postępowań
sądowych, a w przypadku, gdy nie dojdzie do ich wszczęcia przez czas
określony
w
przepisach
prawnych
zastrzeżonych
do
dochodzenia/obrony roszczeń, w punkcie 3b przez czas, w jakim osobom
fizycznym lub organowi nadzorczemu przysługuje prawo dochodzenia
roszczeń z tytułu niewypełnienia poszczególnych obowiązków na
gruncie RODO, a punkcie 3c przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne
do wewnętrznych biznesowych celów administracyjnych, nie dłużej niż
zezwalają na takie przetwarzanie przepisy prawne. Dane z monitoringu
są przetwarzane max. przez okres 3 miesięcy, a po upływie tego terminu
ich dalsze przechowywanie jest możliwe, gdy jest to niezbędne dla
prowadzonego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawnych postępowania przez organy państwowe lub gdy jako
Administrator poweźmiemy informację, że zapisy monitoringu mogą
stanowić dowód w takim postępowaniu.
Kto będzie odbiorcą
danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Spółki z Grupy
Reynaers Aluminium oraz podmioty, które wspierają nas w realizacji
wyżej wymienionych celów, w tym także operatorzy pocztowi, kurierzy,
podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy usług z zakresu IT, przy
pomocy których są przetwarzane dane osobowe.
Państwa dane mogą być przekazane organom państwowym w zakresie,
w jakim zobowiązują nas do tego przepisy prawne.

Informacje o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, o jakim mowa w art. 22 RODO, w tym profilowaniu.

Informacje o
przekazywaniu poza
EOG.

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Informacje o
przysługujących
prawach

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, stosownie i w zależności
od celu i podstaw prawnych przetwarzania przysługują prawa, o jakich
mowa w art. 15-22 RODO, w tym:

- praw żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych w
zakresie i w sposób, o jakim mowa w art. 15 RODO;
- prawo żądania sprostowania danych, które jej dotyczą – zgodnie z art.
16 RODO;
- prawo żądania do usunięcia danych – w zakresie i w przypadkach
wskazanych w treści art. 17 RODO;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w
przypadkach, o jakich mowa w art. 18 RODO;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w
zakresie wskazanym w art. 21 RODO;
- prawo do przeniesienia danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO;
- prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołującym
skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływające –
zgodnie z art. 22 RODO;
- prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do złożenia skargi
związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora
do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bliższe informacje na temat
sposobu wniesienia skargi znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl.

