
 
 

Fundacja In Corpore 
zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Fundacja In Corpore,  ul. Bażantów 2, 40-668 Katowice, 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: 

iod@netbel.pl , 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest związane z uczestnictwem i jego obsługą 

w organizowanym kursie/szkoleniu, którego organizatorem jest Administrator. 
4. Dane przetwarzane będą: 

 na podstawie  Art. 6 ust. 1 lit. b. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016r. jako zawartej umowy w celu rejestracji, kontaktu oraz obsługi 
Pani/Pana uczestnictwa w kursie/szkoleniu na podstawie formularza zgłoszeniowego. 

 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w celu realizacji obowiązków księgowych Administratora 
wynikających z przepisów prawa, 

 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016r. jako zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych 
Fundacji w mediach społecznościowych, stronie internetowej lub materiałach 
marketingowych, a także jako zgody na otrzymywanie newslettera jeżeli takie zgody 
zostały udzielone, 

 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016r. jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest 
dochodzenie lub ochrona przed roszczeniami. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi związane 
z obsługą organizowanego kursu/szkolenia, firmie informatycznej, a także świadczącej usługi 
księgowe na rzecz Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres: 
 6 lat od zakończenia okresu obrachunkowego, którego dotyczą dokumenty związane z 

obsługą uczestnictwa w kursie/szkoleniu 
 Do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, których zgoda dotyczyła. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania w zakresie, w którym  nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi 
przepisami prawa. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody 
w dowolnym momencie, w zakresie przetwarzania danych, dla którego zgoda została udzielona, 
bez uszczerbku dla ich przetwarzania do momentu wycofania zgody. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) w przypadku kiedy uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane były z 
naruszeniem prawa. 

9. Podanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu 
uczestnictwa w kursie/szkoleniu. Odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową 
zarejestrowania uczestnika. 

 
 


