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Załącznik 11  Obowiązek informacyjny dla  kursantów 

 

Obowiązek informacyjny dla kursantów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych dalej zwane: „RODO”), informujemy że :  

   dministratorem Pani/Pana danych osobowych jest  ielskie Pogotowie Ratunkowe ul. Emilii Plater 14, 43 -

300  ielsko- iała, tel.: 338159045, e-mail: sekretariat@pogotowie.bielsko.pl  

Kontakt do Knspektora Danych Osobowych e -mail: iod@pogotowie.bielsko.pl  

 Dane s ą zbierane w celu przetwarzania danych związanych z organizacją kursu i wydania stosownych 

zaświadczeń o jego ukończeniu. 

 Pozyskiwanie  danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 

6 pkt. l ust a-b, f ( RODO ).  

 W zwi ązku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji kursu Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami tymi mogą być:  

- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa                                   

- podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu  dministratora na podstawie zawartej z 

 dministratorem umowy powierzenia danych (tzw. podmioty przetwarzające art. 28 Rozporządzenia)  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzeniakursu, tj.:  

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na  dministratorze w związku z prowadzeniem 

szkolenia/kursu i realizacją zawartych umów przez okres określony w przepisach prawa.  

b) w zakresie realizacji zawartej przez Pana/Panią umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po 

tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń oraz o przepisy dotyczące archiwizacji lub przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji 

związanej z realizacją kursu.  

Podanie przez Pani ą/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji kursu. Nie 

podanie powyższych danych będzie przyczyną odmowy przyjęcia na kurs. Zakres powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych obejmuje imię (imiona), nazwisko oraz może obejmować pesel lub miejsce i 

datę urodzenia, dane kontaktowe (adres zamieszkania, telefon, mail), wykształcenie, kwalifikacje lub dane do 

wystawienia faktury. (W zależności od wymagań prawnych). 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych 
osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie 

www.pogotowie.bielsko.pl, przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub złożonych 

w sekretariacie  ielskiego Pogotowia Ratunkowego, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego UODO.  

 Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie b ędą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz 

nie będą poddawane profilowaniu.  

  dministrator danych dok łada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami.  

 
Dane będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie 

przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem praktyki lub stażu.  

 

 


