
Warunki przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. 

z o.o. siedzibą w Łodzi, przy ul. Milionowej 21, KRS: 0000254643, NIP: 7292597869, 

REGON: 100190115. 

2. Jeśli chcecie Państwo skontaktować się z Administratorem, można zrobić to na adres 

korespondencyjny: jest Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o., 93-105 Łódź, ul. 

Milionowa 21 lub drogą elektroniczną na adres lodz@zak.edu.pl. 

3. Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora 

Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@zak.edu.pl. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a. przesłania wyników wykonanego testu kompetencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas przewidziany przepisami prawa 

dotyczącymi przedawnienia roszczeń; 

b. prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – dla realizacji naszych prawnie 

uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu 

bezpośredniego produktów i usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy 

czym zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy 

Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych 

kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych; 

c. wystawienia Państwu zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie 

z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO oraz Ustawy Prawo oświatowe; 

d. obsługi finansowo-księgowej uczestnictwa w kursie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO oraz Ustawy o rachunkowości (okres przechowywania danych wynosi 5 lat); 

e. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć 

związek z prowadzonymi przez Administratora działaniami oraz świadczeniem usług – dla 

realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, 

a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przez czas przewidziany przepisami prawa 

dotyczącymi przedawnienia roszczeń. 

 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie 

wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań 

związanych z obsługą zgłoszenia. 

6. Państwa  dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. 

hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) oraz podmiotom uprawnionym do 

dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja). 

7. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

8. W przypadku udzielonej zgody mają Państwo prawo ją w dowolnym momencie 

wycofać, jednak cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na już dokonano na jej 

podstawie czynności. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji 

międzynarodowej. 

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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