
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

DLA CZŁONKÓW ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PIFS JAKIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 września
2022 R.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 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 Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą
w Warszawie (03-921), ul. Londyńska 19/1, NIP: 1132533194, REGON: 140042435, wpisana przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000226497.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@pifs.org.pl lub telefonem 22 616 27

63

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C oraz F RODO - obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze w celu prowadzenia spisu i rejestru Członków Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia PIFS, które odbędzie się 8 września 2022 r. o godz. 10.00 (w drugim terminie

o godz. 10.30) w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Boss Sp. z o. o. w Warszawie (Hotel Boss***)

w zakresie:

● Wpisania do rejestru członków,
● Skreślenia z rejestru członków,
● Ujęcia w spisie członków,
● Dopisania do spisu członków,
● Skreślenia ze spisu członków,
● Uzyskania zaświadczania o prawie do głosowania,
● Rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze członków oraz spisie

członków,
● Wniesienia wniosku o dopisanie do spisu członków;
● obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy oraz wykonywania zadań związanych

z organizacją i przeprowadzeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIFS

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom
świadczącym usługi w zakresie realizacji obowiązków przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w tym
usługi informatyczne, administracyjne i prawne, Sanepid którym należy udostępnić dane osobowe w celu
wykonania obowiązku prawnego.

5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
nie dłużej niż 12 miesięcy.

6. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu
prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych
(art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
(art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
z naruszeniem przepisów prawa.

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
w Walnym Zgromadzeniu. Brak podania danych uniemożliwi udział w Walnym Zgromadzeniu.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych
osoby fizycznej.


