Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych osób aplikujących do Centrum Praw Własności
Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz Słuchaczy Centrum Praw Własności Intelektualnej
im. H. Grocjusza jest IP Centrum Michalak sp. k. z siedzibą w Krakowie (31-534), ul.
Masarska 9/6, numer KRS: 0000709673, e-mail: office@ipcentrum.pl (dalej: „IP
Centrum”).
2) Dane osobowe osób aplikujących będą przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia
zgłoszenia, tj. w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy na żądanie
osoby, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych nr 2016/679, dalej: „RODO”).
3) W razie pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, dane Słuchaczy będą przetwarzane w celu:
a. wykonania umowy szkoleniowej zawartej w oparciu o OWU (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO).
b. marketingu towarów lub usług własnych IP Centrum lub podmiotów współpracujących
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IP Centrum lub podmiotów
współpracujących z IP Centrum (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie
uzasadniony interes w tym wypadku stanowi konieczność dotarcia z dopasowanym
komunikatem marketingowym do Słuchaczy IP Centrum;
c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na IP Centrum na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu prawa
podatkowego oraz rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu IP Centrum (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)– prawnie
uzasadniony interes w tym wypadku stanowi konieczność posiadania niezbędnych
informacji w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi
z umową szkoleniową.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przyjęcia i rozpatrzenia
formularza zgłoszeniowego, a w przypadku osób, których zgłoszenia zostały rozpatrzone
pozytywnie, również przez okres wykonania umowy szkoleniowej. Po tym okresie, dane
mogą być przetwarzane przez okres do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez IP Centrum. Po tym okresie dane
będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. W
przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych – dane będą przetwarzane
do czasu zgłoszenia sprzeciwu albo do czasu osiągnięcia celu przetwarzania w zależności
od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
5) Dane osobowe Słuchaczy mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz IP
Centrum usługi niezbędne do wykonania umowy pomiędzy IP Centrum a Słuchaczem, np.
biurom rachunkowym lub dostawcom systemów informatycznych.

6) Słuchaczowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
a także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych, Słuchaczowi przysługuje prawo
sprzeciwu co do takiego przetwarzania.
7) Ponadto, w razie u razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez IP Centrum
narusza przepisy RODO, Słuchaczowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
8) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, a
także wykonania umowy szkoleniowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia oraz wykonania umowy szkoleniowej.
9) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, którym IP Centrum zleca wykonanie
czynności w ramach prowadzonej działalności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), np. hostingodawca.
10) Dane osobowe osób aplikujących oraz Słuchaczy nie będą wykorzystane do
zautomatyzowanego podejmowania wobec nich jakichkolwiek decyzji, w tym
profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, jak również nie będą
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11) W razie jakichkolwiek pytań dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania danych
osobowych przez IP Centrum, prosimy o kontakt naadres korespondencyjny: IP Centrum,
ul. Masarska 9/6, 31-534 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: office@ipcentrum.pl.

