
Klauzula informacyjna  
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – dalej RODO, 
Stowarzyszenie Rozwoju Kadr z siedzibą w Łodzi informuje, iż: 
 
Administratorem Twoich danych jest Stowarzyszenie Rozwoju Kadr z siedzibą w Łodzi  
(90-212) przy ul. Sterlinga 27/29 lok. 800, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS: 0000265495, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9471937426. 
 

1) Dane osobowe będą przetwarzane: 
a. w celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego związanego z eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci oraz wystawienia świadectwa kwalifikacyjnego, 
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 
2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 r., 
poz. 1392), 

b. W celach marketingowych, w tym w celu poinformowania o zbliżającym się 
terminie upływu ważności świadectwa kwalifikacyjnego, o ile została wyrażona 
zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu. 

2) Odbiorcą danych osobowych będzie: 
a. Urząd Regulacji Energetyki, 
b. Podmioty, z którymi współpracujemy w celu przeprowadzania egzaminów 

kwalifikacyjnych. 
3) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a. 10 lat od daty przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego – w odniesieniu do 
celu wskazanego w pkt 1) a., 

b. Przez czas trwania zgody, ale nie dłużej niż 10 lat – w odniesieniu do celu 
wskazanego w pkt 1) b. 

5) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
wyrażonej przed jej cofnięciem. 

6) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, iż przetwarzanie Danych Osobowych 
narusza przepisy RODO. 

7) Podanie danych osobowych jest: 
a.  konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego 

oraz wystawienia świadectwa kwalifikacyjnego, 
b. dobrowolne dla celów poinformowania o zbliżającym się terminie upływu 

ważności świadectwa kwalifikacyjnego oraz dla celów marketingowych.  
8) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

 
 


