
Informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych przez OChK
Na podstawie przepisów 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 (dalej: RODO), informujemy, iż:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem formularza, jest Operator Chmury
Krajowej Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. przy ul. Grzybowskiej 62, 00-844 Warszawa (dalej: „OChK”
lub „Administrator”).

Z Administratorem można się skontaktować się w formie pisemnej na adres OChK (ul. Grzybowska 62,
00-844 Warszawa) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@ochk.pl (w sprawach ogólnych),
wycofajzgode@ochk.pl (w sprawie wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych).

Inspektor Ochrony Danych 

W innych sprawach dotyczących danych osobowych, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ochk.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane przez OChK w celach:

1. umożliwienia zgłoszenia zainteresowania szkoleniem i kontaktu w sprawie zgłoszenia - podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora, polegający na umożliwieniu kontaktu w sprawie zgłoszenia zainteresowania
szkoleniem;

2. w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody – w celu kierowania informacji o charakterze
marketingowym (w tym informacji handlowych) na podany adres e-mail, wówczas podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.udzielona zgoda.

Okres przechowywania

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu
uwzględnienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na
kierowanie informacji o charakterze marketingowym na podany adres e-mail, dane będą przetwarzane w
tym celu do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie
zawartych umów, w tym dostawców systemów informatycznych oraz usług IT, a także organy lub podmioty
uprawnione na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.
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Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, a także
na warunkach określonych w RODO, prawo ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez Administratora, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres
wycofajzgode@ochk.pl; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych (polskim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

Charakter podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku ich nie podania, nie będzie
możliwe dokonanie zgłoszenia i kontakt z ich wykorzystaniem.


