
 

I. Definicje 

Pojęcia używane w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:  

Strona – serwis internetowy primeberg.pl;  

Szkolenie – szkolenia organizowane przez Organizatora;  

Organizator – PRIMEBERG Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, REGON: 369594226, NIP: 5252741572, KRS0000721333, Sąd 

Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. 

Uczestnik – osoba rejestrująca się i korzystająca ze Szkolenia.  

 
II. Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest PRIMEBERG Engineering Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, REGON: 
369594226, NIP: 5252741572, KRS0000721333, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy KRS. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 („RODO”) oraz ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („USUDE”) w celu świadczenia 

Szkolenia, a także dla celów statystycznych i archiwalnych. Dane osobowe są przetwarzane w celu 

wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której stroną jest Uczestnik 

(podstawa prawna przetwarzania danych). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

Uczestników jest realizacja umowy zawartej poprzez akceptację regulaminu świadczenia 

Szkolenia oraz uzasadniony interes administratora polegający na realizacji aktywności 

edukacyjnej. 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 



Zakres przetwarzanych danych obejmuje:  

a) Nazwa, adres oraz NIP firmy zgłaszającej, 

b) Imię i nazwisko oraz dane e-mail i telefon osoby zgłaszającej 

c)  Imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, telefon uczestników szkolenia)  

Dane osobowe Uczestników mogą zostać także udostępnione podmiotom i organom 

upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych 

osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres korzystania z Szkolenia lub do wniesienia ew. sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do 

świadczenia Szkolenia. Organizator stosuje środki fizyczne, elektroniczne oraz organizacyjne 

zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych 

Usługobiorców.  

 

III. Postanowienia końcowe 

Wszelkie zmiany w Polityce będą podawane do wiadomości Uczestników przez zamieszczenie 

informacji o zmianie Polityki zaraz po zalogowaniu się na Stronie i wskazanie, co najmniej 14- 

dniowego terminu, po upływie którego zmiany wejdą w życie. Do Szkoleń, których świadczenie 

rozpoczyna się po dniu wejścia w życie zmienionej Polityki, stosuje się zmienioną Politykę.  

Niniejsza Strona podlega prawu polskiemu. 



Klauzula informacyjna  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRIMEBERG Engineering Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, REGON: 

369594226, NIP: 5252741572, KRS0000721333, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy KRS.  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji Szkolenia. Podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy zawartej poprzez akceptację regulaminu 

świadczenia Szkolenia oraz uzasadniony interes administratora polegający na realizacji 

aktywności edukacyjnej.  

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania.  

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę 

należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom ani nie będą przekazywane do państw 

trzecich lub organizacji międzynarodowych. Nie będą one również wykorzystywane w procesie 

zautomatyzowanego przetwarzania danych.  

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania 

danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przesyłając 

wiadomość na adres info@primeberg.com 


