INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla osób ubiegających się
o uzyskanie akredytacji / rozszerzenie zakresu akredytacji
oraz osób, które uzyskały akredytację
(dla dostawców szkoleń – osób fizycznych)
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o uzyskanie akredytacji bądź
ubiegających się o rozszerzenie zakresu akredytacji oraz osób, którym akredytacja została
udzielona, jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie
(00-680) przy ul. Poznańskiej 16, lok. 4, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175199, posiadające
numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 015596805.
Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?
Celami, dla których Administrator przetwarza dane osobowe, są:
1. Organizacja procesu akredytacyjnego, który ma na celu weryfikację:
1.1. doświadczenia podmiotu w zakresie prowadzenia szkoleń,
1.2. deklaracji współpracy z akredytowanymi trenerami,
1.3. deklaracji posiadania lub dostępu do akredytowanych materiałów szkoleniowych.
2. Udzielenie akredytacji podmiotom spełniającym wymogi do jej uzyskania.
3. Prowadzenie rejestru podmiotów, które uzyskały akredytację.
4. W celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
Administratora np. na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego
ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
1.

2.

Dla przeprowadzania procesu akredytacyjnego, udzielenia akredytacji i rozszerzenia
zakresu akredytacji oraz prowadzenia rejestru podmiotów, które uzyskały akredytację,
podstawę przetwarzania stanowi zgoda podmiotu danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a) 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.
Dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami podstawę przetwarzania
stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) 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 zezwalającej na przetwarzanie danych,
gdy służy to realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
Administrator może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1.

Podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi dla Administratora, w szczególności
obsługę serwerów Administratora, podmiotom prowadzącym usługi rachunkowe,
kancelariom prawnym etc.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody do czasu wycofania udzielonej
zgody. Po wycofaniu zgody, w uzasadnionych prawem przypadkach np. obrona przed
roszczeniami lub dochodzenie roszczeń, Administrator może przetwarzać dane osobowe
na podstawie uzasadnionego interesu Administratora nie dłużej jednak niż do dnia
przedawnienia roszczeń.
Jakie są prawa
osobowych?
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Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Ponadto, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w
siedzibie Administratora. Ponadto, Administrator udostępnia adres e-mail: rodo@sjsi.org
za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych
osobowych?
Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy Administrator będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców
mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią, w krajach,
które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych,
Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem,
które obejmują m.in.
1. „Standardowe Klauzule Umowne“ UE,
2. Uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią
(w przypadku, gdy posiada ona siedzibę w Stanach Zjednoczonych),
3. Sytuacja, gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego
Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia
odpowiedni poziom ochrony.
Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udziału
w procesie akredytacyjnym oraz uzyskania akredytacji.
Czy podejmowane są zautomatyzowane
osobowych, w tym profilowanie?
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Nie, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych
osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

