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Klauzula przetwarzania danych osobowych członków Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie 

Zgodnie z art. 13 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, dalej „RODO", informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowie,  

ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów, tel. 14/621-03-06, adres e-mail: tarcech@interia.pl 

2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, 

dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) oraz dane niezbędne do celów, 

w których Administrator przetwarza dane. 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 

– bieżącego funkcjonowania Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie,    spisywania umów 

praktycznej nauki zawodu z pracownikami młodocianymi,  organizacji szkoleń, spotkań, 

świadczenia usług itp. 

– w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora:  w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, w zakresie przetwarzania 

w celach analitycznych oraz archiwizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, 

– ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,  

tj. art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, 

– w celach promowania działalności Pani/Pana zakładu przez Cech oraz organizacje 

współpracujące z Cech, w szczególności przekazywania informacji o zakładzie na stronie 

internetowej oraz przy organizacji przeprowadzanych szkoleń, wydarzeń okolicznościowych itp. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów: osoby 

fizyczne lub prawne oraz podmioty zainteresowane bieżącą działalnością Cechu Rzemiosł Różnych 

w Tarnowie. 

5. Dane niezbędne np. do wystawienia faktury, mogą być przekazywane innym podmiotom (np. dla 

potrzeb zakupu zewnętrznej usługi, zewnętrznych szkoleń,  ubezpieczeń itp.). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio do czasu zrealizowania właściwych prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z przetwarzaniem 

określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z zawartą umową, 

do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie realizacji 

uzasadnionego interesu Administratora oraz do czasu cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie odrębnej zgody. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

8. Posiada Pani/Pan: 

a) prawo do wycofania zgody (w dowolnym momencie) na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych, które przekazała nam Pani/Pan dobrowolnie, 

b) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

d) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych po wycofaniu zgody na ich 

przetwarzanie; 

e) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 
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podpis 


