
Załącznik nr 2 

Zasady przetwarzania danych osobowych  

dotyczące organizacji warsztatów kulinarnych 

 

Z uwagi na realizację przepisów 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 („RODO”), 

poniżej przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników 

warsztatów kulinarnych. 

1. Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kacper Sobkiewicz prowadzący działalność 

gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki i 

zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej pod firmą Kacper 

Sobkiewicz z siedzibą przy ulicy Henryka Sienkiewicza 20, 60 – 818 Poznań, NIP: 781 – 177 – 38 - 63 

dalej zwana jako „Administrator”. 

2. Kontakt z Administratorem 

W zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych kontakt z Administratorem jest 

możliwy za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres: 

kac.sobkiewicz@gmail.com   

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane osobowe uczestników warsztatów kulinarnych, przetwarzane są przez Administratora w 

następujących celach:                  

1) realizacji umowy zawartej z uczestnikami warsztatów kulinarnych w zakresie ich właściwej 

organizacji  - podstawę prawną stanowi zawarta umowa tj. przepis art. 6 ust 1 lit. b) RODO; 

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego na niego 

przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego - podstawę 

prawną przetwarzania danych stanowi  przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO; 

3) w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony 

przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania 

danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

4) w celu wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na 

potrzeby wewnętrzne, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawę 

prawną przetwarzania danych stanowi  przepis art. 6 ust 1 lit f) RODO). 

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom warsztatów w zakresie przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się COVID-19, dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, 
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współpracowników i kontrahentów Administratora (podstawę stanowi przepis art. 6 ust 1 

lit c) RODO);  

2) działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą, 

podejmowane są w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby, w szczególności wobec 

obowiązku poddania się kwarantannie, a także ochrony żywotnych interesów 

pracowników, współpracowników i kontrahentów Administratora - podstawę prawną 

stanowi przepis art. 6 ust 1 lit d) RODO;  

3) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom Grupy Amica tj. na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną stanowi 

przepis art. 6 ust 1 lit. f) RODO),  

4) ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich 

jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi – na 

podstawie art. 9 ust 1 lit. i) RODO. 

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 

i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą a także zapewnienia 

bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom i kontrahentom Administratora.  

 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i 

udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom 

obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, agencjom marketingowym i reklamowym, 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytowe, konsultacyjne i doradcze, a także 

innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: 

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, obsługującym płatności internetowe. 

Odbiorcą danych osobowych jest spółka Amica Handel i Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z 

którą Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania. 

5. Okres przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń oraz przez okres 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa, które nakładają na Administratora określone prawem 
obowiązki.  

W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres miesiąca, chyba że zaistnieje 
konieczność przetwarzania danych z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub 
nałożenie na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa 

6. Cofnięcie zgody 

Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili 

cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Uprawnienia w zakresie przewarzania danych osobowych 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, 



prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania tych danych również, gdy kwestionuje Pan/Pani ich prawidłowość. W określonych 

prawem przypadkach, przysługuje Panu/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych. 

8. Prawo do wniesienia sprzeciwu 

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na lub prawnie uzasadnionym interesie 

Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ma Pan/ Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie 

sprzeciwu, na podstawie przepisu art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł 

przetwarzać Pana/Pani danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże  

istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, 

praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 

9. Prawo do wniesienia skargi 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. Skutki niepodania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji warsztatów.  

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie 

będą profilowane.  

 


