
(załącznik nr 1 do Regulaminu) 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Platformy 

https://cyfrowekompetencje.pl/  

1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (zwane dalej 

PTI), ul. Solec 38 lok. 103, 00- 394 Warszawa, KRS 0000043879, kontakt tel. 22 838 47 05, 

email: pti@pti.org.pl, oraz za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych email: 

iod@pti.org.pl  

2. Dane osobowe zbierane są w celu utworzenia i prowadzenia konta Użytkownika na Portalu 

https://cyfrowekompetencje.pl/.  

3. Dane osobowe, jakie będzie zbierało PTI to dane zbierane w formularzu rejestracyjnym oraz 

dane przekazane poprzez korzystanie z konta w trakcie jego użytkowania.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:  

 art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679       z 

27 kwietnia 2016 r, - tj. zawarta umowa w celu i zakresie niezbędnym do wykonania 

zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy. 

 art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679       z 

27 kwietnia 2016 r - tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

jakim jest zapewnienie kontaktu z Użytkownikami Platformy, ustalenie, dochodzenie lub 

obrona przed roszczeniami, archiwizacja danych. 

5. Odbiorcami danych osobowych użytkowników kont mogą być pracownicy PTI oraz podmioty, 

które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być 

udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, zewnętrznej obsłudze IT i 

innym podwykonawcom realizującym usługi na zlecenie PTI.. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym konto będzie użytkowane. W 

przypadku usunięcia konta niektóre dane mogą być przetwarzane po zakończeniu korzystania 

z konta, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego 

prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia 

roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do 

realizacji tego typu celów. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować brak możliwości 

korzystania z konta użytkownika. 

8. PTI nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, ani do organizacji 

międzynarodowych.  

9. Użytkownicy kont mają prawo żądać od PTI dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W celu 
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realizacji swoich praw prosimy o kontakt z administratorem w dowolnej dogodnej dla Państwa 

formie. 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PTI, przysługuje Państwu również 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 


