
Klauzula informacyjna

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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST:

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW NA RZECZ MEDIACJI (GEMME),
z siedzibą w 5, Quai de l’Horloge, 75001 Paryż (Francja). GEMME jest stowarzyszeniem interesu
publicznego, podlegającym prawu francuskiemu z 1 lipca 1901 roku. Z administratorem można
się skontaktować listownie na adres siedziby wskazany powyżej lub mailowo na adres e-mail:
contact@gemmeeurope.org.

2. BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE W NASTĘPUJĄCYCH
CELACH:

a) weryfikacji i oceny zgłoszenia do udziału w szkoleniu dla sędziów z mediacji, a w przypadku
zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu – w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej
udziału w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) wykonania obowiązków określonych prawem związanych z organizacją szkolenia (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) „RODO”)

c) bieżącej korespondencji, administracyjnych celach wewnętrznych, archiwizacji oraz w celu
ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszych
prawnie uzasadnionych celów jako administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

4. ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ
CELÓW WSKAZANYCH W PUNKCIE DRUGIM (2.) MOGĄ BYĆ:

a) podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych
osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartej umowy, w tym
w szczególności świadczący usługę na rzecz Administratora inne usługi,
np. informatyczne, rachunkowe.

b) podmioty świadczące usługi związane ze szkoleniem, w szczególności zakwaterowania;
c) inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

5. PANI/PANA DANE OSOBOWE BĘDĄ̨ PRZETWARZANE
PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W OKRESIE NIEZBĘDNYM
DO REALIZACJI CELÓW WSKAZANYCH W PUNKCIE DRUGIM (2.), TJ.:

a) w związku z zawarciem umowy, przez okres przedawnienia roszczeń;
b) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorze,

przez okres wypełnienia tych obowiązków;
c) w związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie

uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę̨ takiego przetwarzania;
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6. PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU NASTĘPUJĄCE PRAWA:

a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21

RODO - w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, posiadają Państwo również
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
ze względu na Państwa szczególną sytuację.

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do
wzięcia udziału w szkoleniu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości
przystąpienia przez Państwa do szkolenia.


