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„Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym „RODO”, informujemy, 

iż: 

1. W związku z przesłaniem do nas korespondencji bądź zamówienia bądź 

zarejestrowaniu się w celu odbycia szkolenia staliśmy się administratorem 

Państwa danych osobowych podanych w korespondencji. Jako administrator 

jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu kilka poniższych informacji. 

2. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MASTERS Sp. 

z o.o. z siedzibą w Straszynie koło Gdańska. Gdybyście mieli Państwo pytania w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych, kontakt z nami możliwy jest 

pocztą tradycyjną pod adresem: ul. Objazdowa 5b, 83-010 Straszyn k. Gdańska (z 

dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”), telefonicznie pod numerem 58 691 

06 91 oraz drogą elektroniczną pod adresem biuro@masters.com.pl  

3. Kontakt z nami możliwy jest także za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, 

telefonicznie pod nr 58 506 58 63  lub drogą elektroniczną IOD@masters.com.pl 

4. Państwa dane osobowe podane w formularzu są niezbędne dla prawidłowej 

realizacji zamówienia bądź też uczestnictwa w szkoleniu, bądź też w celu 

rekrutacji. Będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz  

art. 13 RODO celem wykonania umowy, jaką zawieracie Państwo z nami składając 

zamówienie lub akces do odbycia szkolenia lub też w celach rekrutacyjnych. Na 

każdy z powyższych celów obowiązuje udzielenie przez Państwa odrębnej zgody. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, 

że nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia lub wpisać Państwa na 

listę uczestników szkolenia lub też przeprowadzić z Państwem procedury 

rekrutacyjnej. 

6. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać kierując żądanie 

bezpośrednio na adres mail  IOD@masters.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres 

ul. Objazdowa 5b, 83-010 Straszyn k. Gdańska (z dopiskiem „Inspektor Danych 

Osobowych”),  

7. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych 

osobowych w czasie obowiązywania zgody.  

8. Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały podmioty, które przetwarzają 

te dane w naszym imieniu w związku z: 

a) udostępnianiem nam systemu informatycznego, który służy do zarządzania 

bazą danych klientów oraz kontrahentów 

b) realizacją oraz dostarczeniem Państwu zamówionego produktu 

9. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego (poza Unię 

Europejską) lub organizacji międzynarodowej 

10. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, czyli 

np. przez okres niezbędny do realizacji zamówienia lub przeprowadzenia szkolenia 

lub też procesu rekrutacyjnego za wyjątkiem gdy wydadzą Państwo odrębną zgodę 

na realizację kolejnego celu 

11. Mają Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przez 

nas przetwarzane), 
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b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są 

nieprawidłowe), 

c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są 

niekompletne), 

d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania Państwa danych 

osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego (np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg.) 

Państwu lub innemu wskazanemu przez Państwo podmiotowi), 

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas 

mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe), 

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (np. gdy odbywa się to 

w celach marketingowych), 

g) usunięcia danych osobowych, ale będzie to możliwe z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 10, co oznacza, że niektóre dane będziemy mogli 

przechowywać przez okres, o którym mowa w pkt 10. 

12. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje 

Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest 

obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych (https://giodo.gov.pl/pl/493).  

13. W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Państwa 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

14. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także w celach marketingowych 

na potrzeby Masters Sp.z.o.o na podstawie art. 6. pkt 1 ust. f) ogólnego 

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