
 

RODO – INFORMACJA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH  W SZKOLENIU 

Informujemy, że  

1. Administratorem twoich danych osobowych jest Marta Bakowska prowadząca działalność 
gospodarczą w Rzeszowie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 8, 35-036 Rzeszów, NIP 

8132290269, REGON 180612700 oraz Magdalena Progorowicz prowadząca działalność 
gospodarczą w Rzeszowie, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 8, 35-036 Rzeszów, NIP 

8131247343, REGON 180612686 jako współadministratorzy, prowadzące wspólnie działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MAGMA-MED Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej spółka cywilna NIP 8133560802, REGON 180351688 zwany dalej MAGMA-MED. 

2. Współadministratorzy zobowiązani są zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Danych 
Osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

adekwatnych do rodzaju Danych Osobowych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane 

dotyczą. 
3. Współadministratorzy mają ten sam zakres obowiązków, zobowiązani są współpracować między 

sobą i sprawować nadzór nad bezpieczeństwem danych i podmiotami, których dane dotyczą i 
do każdego może Pani/Pan zwrócić się z wszelkimi pytaniami. 

4. W ramach umowy o współadministrowanie, razem uzgodniliśmy zakresy swojej 
odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO,  

w szczególności uzgodniliśmy, że:  

a. My jako współadministratorzy, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Ciebie 
obowiązku informacyjnego. 

b. Jako współadministratorzy jesteśmy odpowiedzialna wobec Ciebie za umożliwienie Ci 
wykonywania Twoich praw. Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje 

prawa również wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądanie 

Współadministratorowi, który zrealizuje Twoje żądanie. 
c. Każdy Współadministrator odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy 

których będzie przetwarzał powierzone Dane Osobowe (w tym Podmiotów 
Przetwarzających), jak za działania lub zaniechania własne. 

d. Każdy Współadministrator odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w 
związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na 

Administratora.  

e. Każdy Współadministrator odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem 
właściwych środków bezpieczeństwa.  

f. Współadministrator dopuszczający się naruszenia przepisów RODO lub innych 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest zobowiązany, w ramach swojej 

odpowiedzialności za przetwarzanie Danych Osobowych, do współpracy z drugim 

Współadministratorem w razie postępowania przed organem nadzorczym lub sporu 
sądowego z podmiotem Danych Osobowych. 

g. W przypadku, gdy Podmiot Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim 
obowiązków ochrony Danych Osobowych, pełna odpowiedzialność za wypełnienie 

obowiązków przez Podmiot Przetwarzający spoczywa na Współadministratorze, który 

powierzył mu Przetwarzanie. 
5. MAGMA-MED powołała Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO 

jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w podmiocie, 
w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres  

e-mail: iod@magmamed.pl, nr tel. służbowego (17) 86-225-05. 
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a. jako niezbędne do wykonania umowy (realizacji zamówionego szkolenia) której jest 

Pani/Pana stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
b. jeżeli uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora 

Danych w celach marketingowych, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 
zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO); 

c. w celach związanych z rachunkowością̨ (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

d. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń́ (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). 

7. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać, aby:  



 

a. zapisać uczestnika na kurs/szkolenie;  

b. wystawić uczestnikowi zaświadczenia ukończenia kursu/szkolenia;  
c. wybrać dany kurs/szkolenie z oferty MAGMA-MED;  

d. sporządzać listę obecności na kursie/szkoleniu;  
e. przesyłać aktualną ofertę kursów i szkoleń w MAGMA-MED;  

f. kontaktować się z kursantem w sprawie kursu/szkolenia, na które się zapisał. 

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy z zakresu IT, biura rachunkowe, firmy 
kurierskie, prowadzący szkolenia a także podmioty upoważnione do odbioru danych na 

podstawie przepisów prawa (min. ZUS, urzędy skarbowe), z zastrzeżeniem innych podmiotów, 
którym obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

a. nie dłuższy niż przez 3 lata od daty wymagalności danego roszczenia (realizacji 
zamówionego szkolenia) zgodnie z terminem przedawnienia roszczeń (art. 118 k.c.); 

b. w przypadku wystawienia faktury 5 lat od początku roku następującego po roku 
obrotowym wykonania umowy (realizacji zamówionego szkolenia) zgodnie z przepisami 

prawa podatkowego; 

c. do momentu wycofania zgody, w przypadku, gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
a. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);  

b. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);  
c. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);  

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);  

e. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);  
f. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO),  

g. prawo do cofnięcia zgody (w wypadku jej wyrażenia na przetwarzanie danych 
osobowych w celach marketingowych) w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem np. poprzez wysłanie emaila z cofnięciem zgody na adres:  
rejestracja@magmamed.pl; 

h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana 

dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

12. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania. 

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędnym warunkiem 
do uczestnictwa w szkoleniu, a w przypadku wyrażenia zgody - na otrzymywanie materiałów 

marketingowych. 
 


