RODO
1)

Organizator może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Kursanta w zakresie zgodnym z
Umową zawartą pomiędzy stronami;

2)

W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy Organizator może przetwarzać następujące
dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL a w przypadku cudzoziemca numer
dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3)

W okresie do dnia 25 maja 2018 r. lub do zmiany przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.):

4)

a)

Organizator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
oraz przepisów wykonawczych w zakresie powierzonych mu danych osobowych;

b)

Organizator oświadcza, iż spełnia wszystkie wymagania ustawy o ochronie danych osobowych,
a w szczególności określone w art. 36 – 39a dotyczące zabezpieczenia danych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

c)

Organizator oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa w art. 39a
ustawy o ochronie danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu
zapewnienia ochrony przetwarzanych danych są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. Nr 100, poz. 1024).

W okresie od dnia 25 maja 2018 r.:
a)

Organizator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane dalej RODO;

b)

Organizator oświadcza, iż uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter,
zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych
o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

5)

Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym nadano upoważnienie
do przetwarzania danych.

6)

Upoważnienie nadaje Organizator, który jednocześnie zapewnia, że osoby upoważnione
do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy.

7)

Organizator oświadcza, że w celu realizacji zapisów, o których mowa, nie korzysta z usług innego
podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Kursanta.
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RODO c. d.
8) Organizator zobowiązuje się
i organizacyjne wywiązać się z:

pomagać

Kursantowi

poprzez

odpowiednie

środki

techniczne

a)

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw
określonych w rozdziale III RODO;

b)

obowiązków określonych w art. 33–36 RODO, tj.
•

zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,

•

zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych,

•

ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje.

9)

Organizator zobowiązuje się udostępniać na pisemną prośbę Kursantowi wszelkie informacje niezbędne
do wykazania spełnienia obowiązków wskazanych w umowie oraz umożliwia administratorowi
przeprowadzanie czynności sprawdzających w tym zakresie.

10)

Organizator odpowiada za szkody, jakie powstały wobec Kursantowi lub osób trzecich w wyniku
niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.

11)

Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, Organizator zależnie od decyzji
Kursanta usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba
że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie przetwarzanych
w związku z realizacją umowy danych osobowych.
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