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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
uczestników szkoleń i warsztatów organizowanych przez  

VdS Schadenverhütung spółka z o.o. („VdS”)  
 

Administrator danych:  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest VdS Schadenverhütung spółka z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, Al. Rzeczypospolitej 14, Warszawa 02-972, REGON: 384107364, NIP: 
9512488831, kapitał zakładowy: 1.505.000,00,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798942, e-mail: 
szkolenia@vds.de, fax: +48 22 649 19 55, tel.: +48 22 546 93 18. 

Stosowane skróty:  

a) RODO – Rozporządzenie 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 

b) UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

c) PT – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 

d) EOG – Europejski Obszar Gospodarczy 

e) Grupa VdS – VdS Schadenverhütung GmbH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Kolonii, RFN („VdS GmbH”) oraz inne spółki, w stosunku do których VdS GmbH 
jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, w tym 
VdS. 

Dobrowolność podania danych: 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych 
będzie jednak skutkować niemożnością realizacji wobec Pana/Pani celów określonych  
w niniejszej informacji. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania: 

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w następujących celach: 

a) Organizacja i prowadzenie szkolenia, w którym Pan/Pani uczestniczy oraz wykonywanie innych 
czynności związanych z udziałem w szkoleniu |art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

Dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, NIP, telefon kontaktowy, 
email, numer karty dostępu 

b) Przesyłanie na podany adres oraz adres email informacji o aktualnej ofercie VdS, w tym  
w szczególności informacji o wprowadzanych na rynek promocjach i usługach, organizowanych 
wydarzeniach i szkoleniach oraz ofertach specjalnych, oraz o aktualnościach  
z branży, w której działa Grupa VdS, tylko jeśli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę na Karcie 
Zgłoszeniowej lub liście obecności | art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ust. 2 UŚUDE, art. 172 PT 

Dane osobowe:  imię, nazwisko, nazwa firmy, adres email 

c) Informowania Pana/Pani przez kontakt telefoniczny o ofercie, w tym produktach i usługach 
VdS oraz aktualnościach dotyczących branży, w której działa Grupa VdS, tylko jeśli wyraził/a 
Pan/Pani na to zgodę na Karcie Zgłoszeniowej lub liście obecności| art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w 
zw. z art. 172 PT  

Dane osobowe:  imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon kontaktowy 
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d) Rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związanych z wykonywaniem obowiązków 
prawnych VdS |art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

Dane osobowe:  imię, nazwisko, adres lub adres firmy, adres email, nazwa firmy, telefon, NIP 

e) Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją naszego 
prawnie uzasadnionego interesu |art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes administratora 
tj. interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów) 

Dane osobowe:  imię, nazwisko, adres, adres email, nazwa firmy, telefon, NIP 

f) Wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych oraz w celach 
związanych z prowadzeniem Bazy Klientów i Partnerów VdS (w tym kontaktu marketingowego 
w drodze korespondencji listownej) | art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tzw. prawnie uzasadniony interes 
administratora, którym jest utrzymanie klienta, rozwój świadczonych usług i prowadzenie dokumentacji dotyczącej 
odbytych szkoleń i certyfikatów posiadanych przez klienta) 

Dane osobowe:  imię, nazwisko, adres email, nazwa firmy, adres lub adres firmy, NIP, telefon 
kontaktowy, informacja o uczestnictwie w szkoleniach 

Wycofywanie zgody: 

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych 
osobowych w określonym celu przez kontakt listowny, emailowy lub za pośrednictwem strony 
www.vds.de/pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej wycofaniem. 

Cofnięcie zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie przetwarzania danych osobowych 
dokonywanego na podstawie wyrażonej zgody. 

Kategorie odbiorców: 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane: 

a) podmiotom powiązanym z VdS tj. spółkom z Grupy VdS, 

b) innym uczestnikom organizowanego szkolenia oraz prelegentom, a w określonych przypadkach 
również stowarzyszeniu CFPA Europe i stowarzyszeniu VDE Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik e.V. z siedzibą we Frankfurcie, 

c) upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom VdS, 

d) partnerom VdS i podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz VdS (w tym usługi prawne, 
marketingowe, reklamowe, informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do 
świadczenia tych usług), 

e) uprawnionym organom lub służbom, w przypadku wystąpienia przez nie ze stosownym, 
uzasadnionym żądaniem. 

Przekazywanie danych do państw spoza EOG: 

Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państw niebędących członkami EOG. 

Okres przechowywania: 

a) w celu przesyłania informacji handlowej na podany adres email oraz przekazywania jej przez 
kontakt telefoniczny – nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Pana/ Panią stosownej zgody,  

b) w celu prowadzenia i utrzymania Bazy Klientów i Partnerów VdS zawierającej informacje  
o przeprowadzonych szkoleniach i przyznanych certyfikatach – do czasu zgłoszenia  
przez Pana/Panią sprzeciwu,  

http://www.vds.de/pl


 

Strona 3 z 3 

c) w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w szkoleniu –  
do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, wynikającego z polskich przepisów prawa, 

d) w celu archiwizacji dokumentów – 10 lat, 

e) celach księgowych, podatkowych, rachunkowych – nie dłużej niż przez 6 lat, 

f) w celach statystycznych, analitycznych i raportowych – 10 lat. 

 

Pana/Pani uprawnienia: 

Zgodnie z RODO przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt  
z VdS za pomocą dowolnego środka komunikacji: 

a) dostępu do treści Pana/Pani danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia 
lub przesłania kopii kompletu Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez VdS, 

b) żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych (art. 16 RODO) przez wskazanie 
nieprawidłowych danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, 

c) żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych (art. 17 RODO); VdS ma prawo odmówić 
usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 18 RODO)  
przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania, 

e) do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i 
przekazania przez VdS danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią do Pana/Pani lub 
do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym 
się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie 
wskazanej w niniejszej informacji zgody, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego  
 na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją,  

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim 
Pana/Pani zwykłego pobytu, Pana/Pani miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 
naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza 
przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO). 


