
 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń/egzaminów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Naukowo –Techniczne Inżynierów 

i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk z siedzibą w Słupsku przy ulicy Zamenhofa 1, zwane dalej Administratorem, który 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na instytucjach przeprowadzających szkolenia i egzaminy 

z zakresu: 

− stosowania środków ochrony roślin
 ∗

 

−  doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
∗
 

− Integrowanej produkcji rolniczej
∗
 

− obsługi wózków jezdnych
∗
 

− BHP i p.poż
∗
 

− HDS
∗
 

− pilarz – drwal 
∗
 

− energetyczne  ∗ 

− inne prowadzone w ramach realizowanych projektów
∗
 

 

wynikających z przepisów : 

 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony 

roślin (Dz. U. 2013 poz.554) 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 

zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  (Dz.U. 

2003 Nr 89 poz. 828) 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. 2004 Nr 180 poz. 1860) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy 

obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. ( Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849) 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2001 nr 118 

poz. 1263) 
∗
 

 I innych na podstawie art. 6 ust.1 pkt c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.
 
 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów,  dotyczących 

przechowywania osób szkolonych, aktualnie 5 lat . 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom  oraz podmiotom wykonującym zadania w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

- przenoszenia danych, 

- wniesienia sprzeciwu,  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, 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., 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, to znaczy żadne 

decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią podobnie wpływające nie będą oparte 

wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

 

……………………………………………………………………………… 

   PODPIS 


