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Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych z 

siedzibą w Warszawie 

Dla zapewniania pełnej transparentności w zakresie przetwarzania danych osobowych uprzejmie 
informujemy, że w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych przykładana jest duża uwaga dla kwestii ochrony 
danych osobowych. Izba może przetwarzać dane osobowe osób fizycznych będących członkami Izby, jak i 
osób fizycznych które są pracownikami lub współpracownikami Izby.  

Na podstawie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej „RODO” informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w 
Warszawie (03-921), ul. Londyńska 19/1, NIP: 1132533194, REGON: 140042435, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226497. 
 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy rodo@pifs.org.pl lub pisemnie 
na adres siedziby administratora. 

 
3. Izba przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 realizacji zadań statutowych, w szczególności w zakresie reprezentacji i ochrony interesów 
gospodarczych członków Izby oraz promocji i integracji środowiska członków Izby,  

 wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Izbie w szczególności wynikających z przepisów 
powszechnie obowiązujących. 
 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych, w zależności od realizowanego celu przetwarzania, może 
być: 
 zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie dotyczące jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO), 
 prawnie uzasadniony interes Izby polegający na realizacji jej celów statutowych, w szczególności 

może dotyczyć to przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników członków 
Izby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie tych danych osobowych nie naruszy interesów osób, 
których dane dotyczą, ponieważ realizacja celów statutowych Izby wymaga pełnej identyfikacji osób, 
których dane dotyczą, a dane osobowe są zbierane od zainteresowanych osób, 

 realizacji członkostwa w Izbie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 realizacji umowy zawartej przez Izbę z pracownikiem bądź współpracownikiem, 
 obowiązków prawnych ciążących na Izbie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów Izby, a także jest niezbędne dla 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Izbie. 
 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające, które zawarły  
z Izbą odpowiednie umowy lub podmioty realizujące świadczenie usług na rzecz Izby. 

 

7. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów, to jest do końca roku kalendarzowego w którym upływa pięć lat od dnia 
wygaśnięcia Pani/Pana członkostwa w PIFS lub ustania Pani/Pana pełnomocnictwa lub innego związku 
prawnego z członkiem PIFS. 
 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania 
oraz ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 
Izba informuje o możliwości jej cofnięcia w każdym czasie, co jednak pozostaje bez wpływu na 
przetwarzanie podjęte przed jej wycofaniem. 
 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są 
niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. 
 



10. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 
 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 
domniemanego naruszenia. 
 

12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do członkostwa w Polskiej Izbie Firm 
Szkoleniowych. 
 
 

 
 


