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Klauzula informacyjna dla uczestników Projektu VR 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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, Administratorem Pani/Pana danych jest CBR Rock Master Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą 

w Krakowie (30-079), ul. Królewska 94/11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym 

podmiotom. 

Pani/Pana dane są przetwarzane w celach realizacji badania w ramach projektu VR oraz 

wydania certyfikatu ukończenia szkolenia.  

Na potrzeby ustalenia terminu przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail. 

Na potrzeby realizacji wydania certyfikatu ukończenia szkolenia BHP zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) przetwarzamy takie dane 

jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia. 

Wszystkie informacje zgromadzone na Pani/Pana temat w toku badania są ściśle poufne. 

Aby zapewnić należytą ochronę dane te są zanonimizowane po zakończeniu procesu, by 

uniemożliwić rozpoznanie Pani/Pana, jako uczestnika.  Anonimizacja polega na trwałym i 

nieodwracalnym usunięciu powiązań między danymi osobowymi, a osobą, której dane dotyczą. 

Dzięki temu Pani/Pana dane nie będą możliwe do zidentyfikowania.  

Wyniki badania będą prezentowane na konferencjach oraz w publikacjach naukowych w 

sposób całkowicie anonimowy. 

Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W wyniku dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w 

każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane są przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji szkolenia. A po zakończeniu realizacji szkolenia przez okres niezbędny 

dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia wymogów 

wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych lub wniesienia sprzeciwu – do momentu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. 

W sytuacji, gdy przechowywanie danych wynika z przepisów prawa, dane będą 

przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów. W związku z przetwarzaniem przez 

CBR Rock Master Sp. z o.o. sp.k. Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich 

danych zgodnie z art. 15 RODO, sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO, 

usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 

18 RODO, przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego dla spraw dotyczących ochrony danych osobowych. 

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych powołanym przez CBR Rock Master Sp. z. o.o. sp.k. wysyłając 

wiadomość pod adres: iod@rockmaster.eu.  
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