
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 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 (dalej RODO) 

 

Kto przetwarza dane osobowe? 

Edukacja Inwestowania w Nieruchomości Sp. z o.o. i Szkolenia Flipy Hryniewicz.pl Sp. z o.o. Sp. K. w świetle przepisów są 

współadminstratorami Twoich danych osobowych (dalej Współadministratorzy). To oznacza, że wspólnie odpowiadają za 

wykorzystanie tych danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.  

Szkolenia Flipy Hryniewicz.pl Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza Twoje dane bezpośrednio w związku z organizacją, realizacją i 

rozliczeniem szkolenia, natomiast spółka Edukacja Inwestowania w Nieruchomości Sp. z o.o. w pozostałym zakresie i w 

pozostałych celach. 

 

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na szkolenie za pomocą formularza dostępnego na stronie 

www.edukacjainwestowania.pl lub dedykowanej podstronie lub w korespondencji e-mail. 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach: 

a. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy. 

Mówiąc konkretnie, Twoje dane potrzebne są do wykonywania wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem szkolenia, na które się zgłosiłeś w szczególności do przygotowania dokumentacji szkoleniowej, wysyłki 

informacji organizacyjnych i materiałów szkoleniowych, prowadzenia korespondencji i kontaktu telefonicznego, 

rozliczenia opłaty za szkolenie, wystawienia faktury i innych dokumentów księgowych. W przypadku, gdy po stronie 

Współadministratora powstaną roszczenia związane z nieprawidłowym wykonaniem umowy przez uczestnika szkolenia 

Twoje dane mogą być również wykorzystane do dochodzenia roszczeń przed sądem, w tym przekazane prawnikom w celu 

dochodzenia roszczeń. Tak samo może się stać w przypadku obrony przed roszczeniami zgłaszanymi przez Ciebie. 

  

b. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO ponieważ przetwarzanie może być konieczne dla dochodzenia i obrony 

przed roszczeniami związanymi z umową na przeprowadzenie szkoelnia oraz jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f 

RODO) w zakresie przekazywania Tobie informacji związanych z rynkiem nieruchomości i wydarzeniami 

realizowanymi w ramach projektu Edukacja Inwestowania w Nieruchomości oraz przeprowadzania ankiet w 

celach statystycznych i badania potrzeb.  

 

c. jeżeli udzieliłeś takiej zgody przy rejestracji - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, Twoje dane osobowe są 

wykorzystywane przez spółkę Edukacja Inwestowania w Nieruchomości sp. z o.o. w celu: 

 

http://www.edukacjainwestowania.pl/


- zapewnienia Ci obsługi poszkoleniowej polegającej na udostępnieniu materiałów szkoleniowych oraz umożliwienia 

dostępu do zamkniętego forum Edukacji Inwestowania w Nieruchomości oraz prawidłowego administrowania tym forum 

przez Współadministratora; 

- przekazywania Ci informacji związanych z rynkiem nieruchomości oraz działaniach realizowanych w ramach projektu 

Edukacja Inwestowania w Nieruchomości, w tym o charakterze marketingowym oraz przeprowadzania ankiet w celach 

statystycznych i badania potrzeb. 

- zapewnienia Ci  możliwości korzystania ze sklepu internetowego z materiałami wideo ze szkoleń 

(http://video.edukacjainwestowania.pl). 

- wykorzystania Twojego wizerunku dla potrzeb udokumentowania szkolenia oraz w celu publikowania wyłącznie przez 

Współadministratorów dla celów relacjonowania szkolenia oraz marketingu usług w sieci Internet oraz wydawnictwach 

promujących działalność Współadministratorów. 

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, poza samym przeprowadzeniem szkolenia, gdzie 

jego przeprowadzenie i rozliczenie nie jest możliwe bez przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 

Jakie dane osobowe są przetwarzane? 

Współadministratorzy przetwarzają dane jakie uzyskali od Ciebie podczas rejestracji na szkolenie za pomocą formularza 

elektronicznego dostępnego na stronie www.edukacjainwestowania.pl lub dedykowanej podstronie, bądź w 

korespondencji e-mail, czyli:  

• Imię i nazwisko 

• Adres e-mail 

• Numer telefonu 

• Miasto zamieszkania 

• Dane do faktury, jeśli zażądałeś jej wystawienia 

• Wizerunek, jeśli wyraziłeś odrębną zgodę.  

 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych? 

Zapewniamy ochronę wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)  tj. 

prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, 

a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo do bycia 

zapomnianym) oraz przetwarzania na innych podstawach.  

Szczegółowo Twoje prawa zostały opisane w art. 15 – 21 RODO.  

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

http://video.edukacjainwestowania.pl/
http://www.edukacjainwestowania.pl/


Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe Współadministratorzy mogą udostępnić podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu, 

uczestniczącym lub wspierającym w wykonywaniu jego czynności (m.in. prawnicy, usługodawcy IT, księgowość, i inni 

zaufani partnerzy oraz podwykonawcy), w tym wspomagającym obsługę użytkowników. 

Każdy z podmiotów, którym dane zostały udostępnione zobowiązany jest do ich ochrony na podstawie przepisów RODO. 

Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz w ich granicach możemy też przekazać Twoje dane 

osobowe organom publicznym m.in. walczącym z oszustwami i nadużyciami.  

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

W przypadku danych przetwarzanych przez nas w celu wykonania umowy, dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami dane przechowywane są w okresie 5 pełnych lat od zakończenia szkolenia, głównie ze względów 

podatkowych.  

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody dane przechowywane są tak długo, jak realizowane są 

cele na które wyraziłeś zgodę, czyli tak długo jak działa forum, sklep z materiałami video, prowadzony jest mailing lub 

Współadministratorzy prowadzą marketing swoich usług. W każdym przypadku końcem przechowywania tych danych 

będzie cofnięcie Twojej zgody, o ile inne przepisy nie wymaga nas przechowywania danych np. w celach podatkowych.   

 

Czy przekazanie danych jest dobrowolne i warunkuje zawarcie umowy? 

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne w tym sensie, że następuje na podstawie swobodnej decyzji osoby 

uprawnionej. W razie niepodania podstawowych danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu, miasto zamieszkania, dane do faktury, jeśli zażądałeś jej wystawienia, Współadministrator może nie zawrzeć z 

Tobą umowy o przeprowadzenie szkolenia.  

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie warunkuje zawarcia umowy.  

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

 

Możliwe jest korzystanie przez Współadministratora lub Spółkę ze zgodnych z wymogami RODO rozwiązań IT 

dostarczanych przez podmioty znajdujących się w USA, tj. następujących rozwiązań: Dropbox (Dropbox International 

Unlimited Company),   

których operatorzy przynależą do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za spełniające odpowiedni poziom 

ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej 

na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez 

Tarczę Prywatności UE – USA/ Privacy Shield Framework) lub innych podmiotów co do których odpowiedni poziom 

ochrony zapewniony jest za pomocą prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami 

publicznymi; wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47 RODO,  standardowych klauzul ochrony danych przyjętych 

przez Komisję; standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję 

zgodnie z procedurą sprawdzającą; zatwierdzonego kodeksu postępowania z wiążącymi i egzekwowalnymi 

zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich 

zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą;  zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji wraz z 



wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do 

stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą.  

 

W innych przypadkach nie przewiduje się przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego.  

 

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub profilowany? 

Twoje dane nie będą przetwarzane poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani w formie profilowania. 

 

Kontakt i informacje: 

Edukacja Inwestowania w Nieruchomości Sp. z o.o.                                             

ul. Kielecka 21, 61-351 Poznań  

Szkolenia Flipy Hryniewicz.pl Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań 

Adres korespondencyjny:     

ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań  

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: 

adres e-mail: odo@edukacjainwestowania.pl 

 

mailto:odo@edukacjainwestowania.pl

