Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Podstawa prawna zbierania danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, RODO) art.6.ust.1:
lit. B przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
lit. C przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
lit. E przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
2. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Warszawskiego
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Dane kontaktowe: siedziba przy ul. Starej 4,
00-231 Warszawa; tel. 22 628-01-79; 22 628-67-64. Kontakt z inspektorem ochrony danych
osobowych: daneosobowe@wcies.edu.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
1) rekrutacji na wszystkie formy doskonalenia we WCIES;
2) prawidłowej realizacji celów statutowych WCIES;
3) sprawozdawczości z realizacji szkoleń i nadzoru;
4) realizacji umów z pracownikami, zatrudnionymi wykładowcami, trenerami;
5) firmami obsługi i utrzymania siedziby;
6) analizy i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności;
7) archiwizacji wytworzonej dokumentacji;
8) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń.
4. Państwa dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia realizacji celów oraz zgodnie
z prawem do realizacji celów archiwalnych.
5. Państwa dane udostępniamy innym podmiotom tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do
realizacji działań związanych ze statutowymi celami WCIES.
1) Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko podmioty i instytucje upoważnione na mocy
prawa; podmioty świadczące usługi w zakresie informatycznym, z którymi podpisane są
porozumienia o udostępnieniu danych lub umowy przetwarzaniu danych. Podmioty
przetwarzające dane w imieniu WCIES: organy nadzorcze administracji państwowej
i samorządowej, podmioty współpracujące przy obsłudze księgowej i finansowej w zakresie,
w jakim jest to niezbędne do realizacji celów.
2) Odbiorcami danych mogą być państwa spoza EOG:
a) Google Analytics (analizy i raporty dotyczących korzystania z naszych serwisów są
zwrotnie przekazywane do serwera usługodawcy hostingowego, który udostępnia je
WCIES). Do przekazywania tych danych Google stosuje standardowe klauzule umowne.
b) portale społecznościowe i serwis internetowy YouTube – uruchamiane poprzez wtyczki
na naszych serwisach lub na profilach;
c) platformy zdalne Zoom oraz Microsoft Teams (umowa o powierzeniu przetwarzania/
umowa o poufności, standardowe klauzule umowne spełniające wymogi art. 28 RODO);
• dane do logowania oraz dane telemetryczne eksportowane są poza EOG, przy czym
Microsoft uznaje siebie jako administratora tych danych w odniesieniu do Teams
(przetwarzanie w celu bezpieczeństwa i optymalizacji usług),
• dane w postaci treści webinariów są gromadzone na terenie UE.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu
do treści swoich danych, do ich sprostowania, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające
z obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
8. Nie podanie danych osobowych przez Państwa skutkuje brakiem możliwości skorzystania
z organizowanych lub współorganizowanych przez WCIES form doskonalenia lub niemożność
podpisania umowy.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, będą
przechowywane na terenie Unii Europejskiej.
10. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, informujemy, iż podczas wydarzeń realizowanych przez WCIES, mogą być
wykonywane zdjęcia i/lub nagrywane filmy z Państwa wizerunkiem. Materiały te mogą być
publikowane na stronie internetowej, profilach społecznościowych, w biuletynach WCIES i/lub
materiałach informacyjno-promocyjnych.
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