
 

	
Obowiązek	informacyjny	

[marketing,	szkolenia,	konferencje]	
	

 
Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 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, zwanym dalej „RODO”,  
poniżej podajemy informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - 
Krakowski Instytut Technologiczny w Krakowie. 
	
Administrator	danych	
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – Krakowski Instytut 
Technologiczny w Krakowie (zwany dalej: Instytut) z siedzibą ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków, adres e-mail: 
sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl nr tel.:  12	26	18	324.	
	
Inspektor	Ochrony	Danych	
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Instytut można kontaktować się z 
wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl lub 
osobiście w siedzibie Instytutu. 
	
Cel	przetwarzania	danych	osobowych	i	podstawa	prawna	przetwarzania	danych:	
Pani/Pana dane osobowe wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach: 

1) organizacji i realizacji szkolenia, konferencji lub wydarzenia, poprzez podjęcie działań związanych  
z obsługą rejestracji Pani/Pana zgłoszeń (na podstawie dobrowolnej zgody); 
– podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO; 

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Instytucie na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. 
wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych za odpłatny udział w 
szkoleniu, konferencji lub innych odpłatnych wydarzeniach;  
– podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO; 

3) przesyłania informacji marketingowych i handlowych (na podstawie dobrowolnej zgody), a w szczególności 
na przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) oraz korespondencji 
tradycyjnej przez Instytut informacji o przyszłych szkoleniach, konferencjach, wydarzeniach oraz 
wydawnictwach; 
– podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO; 

4) promowania działalności Instytutu, w tym publikacji Pani/Pana wizerunku (na podstawie dobrowolnej 
zgody), utrwalonego podczas konferencji/szkolenia na następujących polach eksploatacji: w materiałach 
pokonferencyjnych, wydawnictwach oraz raportach, jak również relacjach zamieszczanych na stronach 
internetowych Instytutu bezterminowo; 
– podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO; 

5) realizacji przez Instytut prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z ustaleniem, obroną i 
dochodzeniem roszczeń z tytułu zawarcia umowy; 
– podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO; 
 

Odbiorcy	danych	
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty:  

1) serwisujące urządzenia Instytutu za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe; 
2) dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych 

Kontrahentów, osób  reprezentujących i pracowników Kontrahenta; 
3) podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie 

przechowywania; 
4) świadczące na rzecz Instytutu usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy – jeżeli 

zawarta z Panią/Panem umowa wymaga ich udziału np. firmy kurierskie za pośrednictwem, których może 
być prowadzona z Panią/Panem korespondencja; 

5) prowadzące działalność płatniczą np. banki – w związku z dokonywanymi płatnościami; 
6) świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Instytutu (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także 

usługi prawne, windykacyjne i podatkowe; 
7) prowadzące usługi hotelarskie - w związku z dokonywanymi zgłoszeniami dotyczącymi rezerwacji miejsc 

noclegowych na czas udziału w organizowanym wydarzeniu; 
8) świadczące usługi poligraficzne w zakresie realizacji publikacji i wydawnictw wykonywanych na zlecenie 

Instytutu; 



 

 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. 
	
Okres,	przez	który	dane	będą	przetwarzane  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest związany ze wskazanymi wyżej celami ich 
przetwarzania, tj.:  

 do momentu cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania realizowanego w oparciu o wyrażoną zgodę i 
w zakresie celu przetwarzania określonego zgodą; 

 przez czas konieczny na dokonanie rozliczeń, albo    
 przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywania danych, albo  
 przez okres przedawnienia roszczeń do dochodzenia, których konieczne jest dysponowanie danymi.  

	
Realizacja	praw	osób,	których	dane	dotyczą	

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,  żądania 
ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadkach przewidzianych prawem.  
W przypadku przetwarzanych danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu Prawo do jej cofnięcia w 
każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody będzie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
prowadzonego przed jej cofnięciem. 
 
W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: 
daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl pisemnie na adres siedziby Instytutu lub osobiście w siedzibie Instytutu.  
Przed realizacją Pani/Pana uprawnień Instytut musi potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie 
dostosowany do danego żądania. 
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Instytut narusza przepisy RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2   
00-193 Warszawa. 
	
Informacja	o	wymogu	podania	danych	
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z przygotowaniem do zawarcia i zawarciem 
umowy (uczestnictwo w szkoleniu, udział w konferencji). Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością 
przeprowadzenia czynności administracyjnych (a w przypadku udziału odpłatnego, także czynności finansowo 
księgowych), wskutek czego nie jest możliwa rejestracja a następnie udział w szkoleniu/konferencji. 

W pozostałych przypadkach podanie danych jest	 dobrowolne, a ich nie podanie skutkować będzie brakiem 
wysyłki materiałów marketingowych, w tym informacji o przyszłych szkoleniach i konferencjach organizowanych 
przez Instytut. W przypadku braku zgody na wykorzystanie wizerunku, Instytut nie będzie publikował materiałów 
szkoleniowych/konferencyjnych zawierających Pani/Pana wizerunek.	

Dane	osobowe	uzyskiwane	z	innych	źródeł:		
Pani/Pana dane osobowe możemy pozyskiwać z innych źródeł:	

1) jeśli płaci Pani/Pan za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie 
informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonał(a) Pani/Pan zapłaty. Dane te będziemy 
przetwarzać w celu sprawdzenia poprawności zapłaty, a  w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów 
w celu wykonania umowy oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.  

	
Decyzje	podejmowane	w	sposób	zautomatyzowany	
Instytut nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


