
Obowiązek informacyjny Ośrodek Szkoleń Zawodowych "DIAGNO-TEST" Sp. z o.o. - kursant 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: 

Ośrodek Szkoleń Zawodowych "DIAGNO-TEST" Sp. z o.o.  

ul. Świerczyny 72  

41-400 Mysłowice 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

w Ośrodku Szkoleń Zawodowych "DIAGNO-TEST" Sp. z o.o. .: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

ul. Świerczyny 72  

41-400 Mysłowice 

e-mail: IOD@diagno-test.pl 

Administrator Danych Osobowych z uwagi na mnogość oddziałów wchodzących w skład 

Ośrodka Szkoleń Zawodowych "DIAGNO-TEST" Sp. z o.o. które partycypują w procesie przetwarzania 

danych osobowych podaje dane kontaktowe poszczególnych oddziałów w celu zapewnienia 

efektywności realizacji praw osób, których dane przetwarza: 

· Oddział Tychy 
ul. Batorego 77  
43-100 Tychy,  
 
· Oddział Dąbrowa Górnicza 
ul. Królowej Jadwigi 11 
41-300 Dąbrowa Górnicza  
 
· Oddział Olkusz 
ul. Żeromskiego 1 
32-300 Olkusz 
 
 · Oddział Bytom 
ul. Jana III Sobieskiego 
41-902 Bytom 
 
 



· Oddział Myszków 
ul. Pułaskiego 70 
42-300 Myszków 
 
· Oddział Katowice 
ul. Józefowska 
40-144 Katowice 
 

3. Przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania czynności mających na celu 

zawarcie umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. b) RODO (UE): 

· Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji szkoleń. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
 
Osoby upoważnione przez administratora danych osobowych 
Podmioty przetwarzające, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia  
Podmioty, którym udostępnione są dane z przepisu prawa 
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy oraz po 
zakończeniu umowy zgodnie z przepisami prawa. Planowany termin zakończenia przetwarzania 
danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy. 
 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie 
ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 
 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia 
umowy na szkolenie. 


