
 
 
Zasady ochrony prywatności 
Rejestr danych uczestników szkolenia organizowanego w formie zdalnej przez Suomen 
Rakennusmedia Oy  
(aktualizacja z dnia 08.04.2020) 

Dane dotyczące analizy danych osobowych zgodnie z treścią artykułu 14 Ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (UE) 2016/679 14. 
 
1. Nazwa rejestru 
Rejestr danych uczestników szkolenia organizowanego w formie zdalnej przez Suomen 
Rakennusmedia Oy 
 
2. Administrator rejestru i osoba do kontaktu 

Suomen Rakennusmedia Oy 

Osoba do kontaktu: 

Heidi Husari, dyrektor wykonawczy 

heidi.husari@rakennusmedia.fi  

040 831 2829, 09 129 9249 

Eteläranta 10, 00130 Helsinki 
 
3. Grupy osób ujętych w rejestrze 
Rejestr obejmuje uczestniczące w szkoleniu zdalnym osoby fizyczne, lub osoby do kontaktu 
występujące w imieniu klientów zamawiających usługi szkolenia zdalnego oraz reprezentujące 
potencjalnych klientów. 
 
4. Cel i podstawa administrowania danymi osobowymi 
Podstawą przetwarzania danych osobowych są uzgodnienia poczynione z osobą ujętą w rejestrze lub 
uzasadniony interes administratora. Od zarejestrowanej osoby, której dane dotyczą, pozyskuje się 
jedynie informacje, jakie są niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności. 
 
Przetwarzanie danych osobowych następuje: 
- w związku z oferowaniem szkolenia w trybie zdalnym oraz przy okazji wymiany informacji z 

uczestnikiem szkolenia (umowa z osobą zarejestrowaną), 
- w celu zatwierdzenia ważności przeprowadzonych szkoleń lub pozyskanych kwalifikacji, w 

związku ze sprzedażą prowadzonych zdalnie szkoleń, ze związanymi z nimi działaniami 
marketingowymi, z ich planowaniem, zagwarantowaniem ich odpowiedniej jakości, ich 
doskonaleniem, fakturowaniem, obsługą klienta i ich utrzymania w zakresie technicznym, 
prowadzenia analiz statystycznych w odniesieniu do przeprowadzonych szkoleń, jak również w 
celach związanych z monitoringiem wynikającym z praw koncesyjnych i warunków umownych 
(prawnie uzasadniony interes administratora), 

- w związku z przekazywaniem informacji dotyczących przeprowadzonych szkoleń lub uzyskanych 
kwalifikacji do zewnętrznych rejestrów szkoleń i kwalifikacji w sytuacjach, gdy takie 
przekazywanie danych opiera się bądź o mające zastosowanie przepisy prawa, bądź gdy osoba 
zarejestrowana udzieliła zgody na takie przekazanie informacji.   
 

5. Właściwe źródła informacji 
Dane pozyskuje się do celów określonych opisem zasad ochrony prywatności: 
- od osoby, której informacje dotyczą, w momencie, gdy staje się ona klientem i rejestruje się jako 

użytkownik usługi, gdy osoba ta korzysta z usług, lub w sytuacji zaistnienia innego właściwego 

powiązania między administratorem a osobą, której dane dotyczą, 



- od stron trzecich, w tym na przykład od pracodawców, którzy zamówili usługę zdalnego szkolenia, 

w dopuszczalnych prawem granicach i do celów określonych niniejszym opisem zasad ochrony 

prywatności. 

 

6. Informacje zawarte w rejestrze 

- imię i nazwisko 

- identyfikator PESEL / data urodzenia 

- NIP 

- adres poczty elektronicznej 

- numer telefonu komórkowego 

- login użytkownika 

- nazwa pracodawcy jego REGON / NIP i adres 

- język 

- informacje dotyczące identyfikacji, czasu i metody identyfikacji 

- moment pierwszego zalogowania 

- moment ostatniego jak dotąd zalogowania 

- informacje o przebiegu szkolenia i pozyskanych kwalifikacjach (nazwa szkolenia / kwalifikacji, 

termin zakończenia szkolenia / uzyskania kwalifikacji, wyniki i termin wygaśnięcia uprawnień ze 

szkolenia / uzyskanych kwalifikacji) 

- dane dotyczące zamówienia i fakturowania szkolenia zdalnego 

- ewentualne zakazy marketingowe 

- przepływ informacji z działem obsługi klienta 

 
7. Przypadki prawidłowego przekazywania danych 
Informacje o ukończonych szkoleniach w trybie zdalnym i o uzyskanych kwalifikacjach można 

przekazywać za zgodą osoby, której dane te dotyczą, do prowadzonego przez Vastuu Group Oy 

rejestru umiejętności (Taitorekisteri).  

 
Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych może korzystać z usług usługodawców i 
podwykonawców, posiadających siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
Administrator nie będzie sprzedawał ani przekazywał danych kursantów podmiotom zewnętrznym. 
W zakresie, w jakim wymagają tego przepisy prawa i w jakim przepisy prawa to dopuszczają, dane 
takie można przekazywać organom administracji.  
 
8. Przekazywanie danych poza obszar UE lub EOG 
Danych osobowych nie przekazuje się poza obszar UE ani EOG. 
 
9. Przechowywanie i ochrona danych 
Dokonuje się regularnej, zasadniczo corocznej, oceny potrzeby przechowywania zawartych w 

rejestrze danych osobowych. Informacje niepotrzebne usuwa sią, a błędne – koryguje.  

 

Pracownicy administratora i pracujący na jego rzecz usługodawcy mogą wykorzystywać znajdujące 

się w rejestrze dane osobowe wówczas, gdy wymaga tego realizacja zadań i gdy wchodzi to w zakres 

ich odpowiedzialności.  

 

Zawarte w rejestrze dane gromadzi się w bazach danych, które podlegają ochronie z zastosowaniem 

metod technicznych i administracyjnych. Dostęp do rejestru jest chroniony loginem, hasłem i 



firewallem. Niemożliwy jest dostęp osób trzecich do opracowywanych ręcznie dokumentów 

zawierających dane zarejestrowanych w rejestrze osób.  

10. Prawo do kontroli 
Osoba, której dane znajdują się w rejestrze, ma prawo wiedzieć, jakie dotyczące jej zawarte w 
rejestrze informacje są przetwarzane. Osoba taka może się zwrócić o sprawdzenie dotyczących jej 
danych do wyznaczonej przez administratora osoby do kontaktu. 
 
11. Prawo do złożenia wniosku o korektę danych oraz prawo do złożenia wniosku o usunięcie 
danych lub ograniczenie ich przetwarzania 
W sytuacjach określonych treścią Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE), osoba, której 
dane znajdują się w rejestrze, może się zwrócić o skorygowanie tych danych, o ich uzupełnienie, 
usunięcie, lub o ograniczenie ich przetwarzania. 
 
W takich kwestiach osoba ta zwraca się do wyznaczonej przez administratora osoby do kontaktu. 
 
12. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
Osoba, której dane znajdują się w rejestrze, ma, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych (UE), prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w oparciu o przyczyny 
związane z jej szczególną sytuacją osobistą. 
 
13. Prawo do składania skarg do inspektora ochrony danych 
Osoba, której dane znajdują się w rejestrze, ma, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych (UE), prawo składania kierowania do inspektora danych osobowych w związku z 
przedstawionym w opisie zasad ochrony prywatności przetwarzaniem jej danych. 
 

 

 


