
KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązuje od 25.05.2018 r. 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 

119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Psychologii Procesu, ul. 

Kochanowskiego 27/7; 01-864 Warszawa, e-mail: ipp@processwork.pl, tel.: 502 616 

396 

 

2. Pani/Pana dane osobowe zbieramy w celu zapisu do Szkoły / zapisu na wydarzenie 

/ udostępnienia informacji i oferty. Dane te zbierane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a 

RODO, czyli zgodę na przetwarzanie lub art. 6 ust. 1 lit b RODO, czyli umowę. 

Dane w formie adresu IP są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony 

internetowej. 

 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony 

prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku 

z prowadzonym postępowaniem. 

 

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowej.  

 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie 

niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. 

 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane 

niezgodnie z prawem. 

 



8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale 

konieczne w celu udostępnienia strony internetowej. O możliwości zarządzania 

ciasteczkami piszemy niżej. 

W przypadku korzystania przez Panią/Pana z formularza zapisu lub formularza 

kontaktowego, pozostawienie danych jest nieobowiązkowe, lecz konieczne do 

realizacji funkcji formularza. 

 

9.Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 

podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu. 

 

10.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem 

informacji zawartych w plikach cookies. 

 

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, które przechowywane 

są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania z 

konkretnego serwisu. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z 

której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny 

numer. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki 

cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu. 

 

Pliki cookies wykorzystywane są: 

 do tego aby strona działała szybciej i była łatwiejsze w użyciu 

 do tworzenia statystyk, dzięki którym jest możliwe ulepszanie zarówno struktury 

jak i zawartości strony internetowej 

 do procesów takich jak analiza ruchu na stronie, itp. 

 

W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

"sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies).  

Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies 



przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

 

Najczęściej przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików 

cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą 

dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej 

przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi 

plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych. 

Właściciel serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą 

wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

 


