
  

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestnika szkolenia 
Warsaw Academy of Pastry Arts by Sempre   
  
Przyjmuję do wiadomości, że 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w przypadku, gdy uczestnikiem szkolenia jest dziecko to również 
danych dziecka) jest Sempre Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiejskiej 13A w 
Pruszkowie (kod pocztowy: 05-802), tel.: (22) 734 20 18, adres e-mail: akademia@sempreinfo.pl, zwana dalej Sempre.  

2. Pani/Pana dane osobowe (oraz w przypadku, gdy uczestnikiem szkolenia jest dziecko to również dane dziecka) 
przetwarzane będą w celu: 

a) zapewnienia uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z warunkami zgłoszenia organizowanego przez Sempre 
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b)  wystawienia dokumentacji podatkowej, przechowywania dokumentów do celów podatkowych i księgowych 
(podstawa art. 6 ust. 1 lic. c RODO); 

c) promowania działalności Sempre i informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora 
realizowane podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 odbiorcą danych osobowych będą: 

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu: firma świadcząca usługi administrowania system 
informatycznym, świadczącym usługi hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej;  

b) dane mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Sąd, Prokuratura) 
w związku z prowadzonym postępowaniem. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji szkolenia, a także po jego zakończeniu przez czas, w którym 
przepisy nakazują nam przechowywać dane w celach archiwizacyjnych lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych.  

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (oraz ewentualnie danych Pani/Pana dziecka) może 
Pani/Pan złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych oraz o kopię danych, sprostowanie danych, usunięcie danych 
przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej, ograniczenie przetwarzania i 
przenoszenie danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje kiedy można z 
nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan korzystać, zależeć będzie np. 
od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania Państwa danych przez Administratora. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO), podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

7. Może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli 
uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych lub danych narusza przepisy prawa.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych dotyczących rejestracji uniemożliwi 
wzięcie udziału w szkoleniu.    

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Nie będą także 
przekazywane do państwa trzeciego. 

10. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez 
nas Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o kontakt na 
adres mailowy: akademia@sempreinfo.pl lub listownie na adres podany w punkcie 1 z informacją, że wiadomość 
dotyczy przetwarzania danych osobowych.   
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Zgody do zamieszczenia na karcie zgłoszenia 

Zapoznałem się z regulaminem Warsaw Academy Of Pastry Arts by Sempre oraz z  
oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych zamieszczonym na stronie 
internetowej www.wapas.pl                                                           

 

 

…………………………………………………………………………… 
(Data i podpis uczestnika szkolenia lub opiekuna prawnego  
w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 

Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Sempre sp. z o.o. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Sempre sp. z o.o. na podane w zgłoszeniu dane 
(numer telefonu, adres poczty elektronicznej) informacji  o  treściach  marketingowych 
(informacje o szkoleniach, warsztatach) oraz  handlowych (informacje o promocjach w sklepie 
internetowym) w formie:   

 elektronicznej (e-mail, SMS, MMS)   

 połączeń głosowych (rozmowy telefoniczne) 

 

 Przetwarzanie wizerunku uczestnika szkolenia  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na przetwarzanie i nieodpłatne 

wykorzystanie mojego wizerunku przez Sempre Group spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy 

ul. Wiejskiej 13A w Pruszkowie, zwaną dalej Sempre, zarejestrowanego podczas szkolenia organizowanego 

przez Sempre, bez konieczności każdorazowego  zatwierdzania zdjęcia lub filmu z zajęć. Wykorzystanie 

wizerunku ma na celu promowanie działalności Sempre oraz informowania o wydarzeniach organizowanych 

przez Sempre. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i jednoznaczne z tym, iż zdjęcia lub filmy mogą zostać 

umieszczone w drukowanych materiałach promocyjnych, na stronach www.sempreinfo.pl www.cukieteria.pl 

www.wapas.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych prowadzonych przez Sempre Group takich 

jak Facebook, Instagram, You Tube. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę oraz 

przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

…………………………………………………………………………… 
(Data i podpis uczestnika szkolenia lub opiekuna prawnego  
w przypadku osoby niepełnoletniej) 
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