
 
 
 

                   Klauzula informacyjna Centrum Nauki JZO 
 
 
Administratorem danych osobowych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika 
Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra. 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem: iod@jzo.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  
Pani/Pana dane osobowe podane w ramach formularza rejestracyjnego będą przetwarzane w 
celu: 

a. prowadzenia działań marketingowych Administratora - podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Prawnie uzasadniony 
interes polega na kierowaniu treści marketingowych w zależności od tego, na którą 
drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO; 

b. przeprowadzenia ankiet satysfakcji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO. Prawnie 
uzasadniony interes Administratora polega na utrzymywaniu jakości obsługi oraz 
poziomu zadowolenia z produktów i usług oferowanych przez Administratora; 

c. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania 
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obronie przed 
roszczeniami oraz ustalaniu i dochodzeniu ewentualnych roszczeń, art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO. 

 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzeniu szkolenia i 
wydania certyfikatów oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe 
w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania Pani/Pana zgody.  
Podanie danych osobowych jest niezbędne do przejścia szkolenia, a ich niepodanie 
uniemożliwi rejestrację na platformie szkoleniowej oraz wydanie certyfikatów.  Podanie danych 
osobowych w celach marketingowych Administratora jest dobrowolne. W przypadku 
niewyrażenia przez Panią/Pana zgód marketingowych Administrator nie będzie wysyłał 
komunikatów marketingowych. 
 
Do przetwarzania danych osobowych Administrator może angażować zewnętrzne podmioty 
(np. podmioty świadczące usługi hostingu platform szkoleniowych). 
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje 
Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 
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