
 

1/2 | S t r o n a  
 

Siemianowice Śląskie, dnia 1 stycznia 2020 

Informacja o ochronie danych osobowych 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: 

Elspini Piotr Michalik 
ul. Pl. Skrzeka i Wójcika 6b/13 
41-106 Siemianowice Śląskie 
REGON 277809630 
NIP: 6431409518 
 
Pani/Pana dane osobowe znajdują się w: 

• Biurze firmy Elspini, Żelazna 1, 40-851 Katowice 
• Na serwerze firmowym firmy Elspini  

o elspini.analytics 
o piotrmichalikk 
o pawelmazur.p 
o barbara.marcinek 

 

Dane kontaktowe do Administratora 

Z Administratorem można się skontaktować:  
1. Osobiście (po wcześniejszym umówieniu) 
2. Pocztą elektroniczną: piotrmichalikk@gmail.com 
3. Telefonicznie: 694 979 743 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Inspektorem Ochrony Danych jest, Pan Paweł Mazur, z którym 
można się skontaktować:  

1. Osobiście (po wcześniejszym umówieniu) 
2. Pocztą elektroniczną: pawelmazur.p@gmail.com 
3. Telefonicznie: 600 429 346 

 
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 

Sposób pozyskania, cele przetwarzania, 
czas przechowywania poszczególnych 

kategorii danych 

  
Dane osobowe (np. imię, nazwisko, wiek, forma i okres 
zatrudnienia, zajmowane stanowisko pracy, wykształcenie) 
zostały pozyskane w celu przygotowania wniosku, do właściwego 
urzędu pracy, o dofinansowanie szkolenia, organizowanego przez 
firmę Elspini, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osób 
zainteresowanych lub od pracodawcy, za ich zgodą. 

  
 Dane osobowe, poza przygotowanym wnioskiem, zostaną 

wykorzystane do przygotowania certyfikatów potwierdzających 
nabyte umiejętności.  
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Dane osobowe zostały zgromadzone na okres: 
• czasu trwania procedury konkursowej do KFS 
• czasu trwania szkolenia oraz rozliczenia dofinansowania 
• przez okres jednego roku po zakończeniu szkolenia na 

wypadek kontroli instytucji zewnętrznych  

Podstawa prawna 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z 
krajowego Funduszu szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 117); 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

• Rozporządzenie 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) 

Prawa osoby, której dane dotyczą 
 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych 
osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z 
Rozporządzenia. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest zgoda, ma Pam/Pan prawo wycofania zgody. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy 
istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 


