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IDENTYFIKACJA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA 

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat rodzajów zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez 

4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK ul. Zazdrosna 10, 44-246 Palowice, NIP 647-189-52-06, 

REGON: 24088028, administratora danych osobowych. 

1. 4QUALITY DORADZTWO SZKOLENIA MONIKA BUREK przetwarza dane osobowe 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 (ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych) Palowice, 24.05.2018r 

 

ZBIÓR 1  

Nazwa zbioru KLIENCI FIRMOWI I INDYWIDUALNI 

Cel przetwarzania 

 Realizacja umowy wdrożenia 

 Realizacja umowy auditu 

 Realizacja szkolenia wynikająca z podpisanej oferty, umowy 

 Rozliczenia (faktury, przelewy, rachunki bankowe) 

 Przygotowanie zaświadczeń i certyfikatów 

 Przygotowanie listy uczestników szkolenia, auditu 

 Przygotowanie oferty 

 Wysłanie oferty handlowej, zaproszeń na szkolenia otwarte, 
harmonogramu, informacji o nowych usługach firmy 

 Rozliczenia usługi – fakturowania 

 Przechowywania dokumentów związanych z realizacją usługi 

 Przekazanie danych uczestników trenerom w celu realizacji szkolenia 

 Partnerom i podmiotom realizującym usługi hotelowe i gastronomiczne w 
celu realizacji szkolenia 

Status zbioru  Zbiór jest zwolniony z rejestracji na podstawie art.43, , ust.1, pkt.8 

Forma przetwarzania danych  Forma elektroniczna, pakiet Microsoft Office, forma papierowa 

Struktura zbioru 

 Nazwa firmy 

 NIP 

 REGON 

 Numer konta bankowego 

 Numer oferty, zamówienia, umowy 

 Imię i nazwisko uczestnika 

 Pesel 

 Data urodzenia uczestnika (jeśli wymaga tego rodzaj zaświadczenia 
certyfikatu) 

 Adres e –mail uczestnika lub osoby kontaktowej z ramienia firmy 

 Nr telefonu 

Podstawa prawna 
 Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba lub firma 

której dane dotyczą jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia 
działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby której dane dotyczą  
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ZBIÓR 2 

Nazwa zbioru DOSTAWCY 

Cel przetwarzania 

 Realizacja dostawy usługi hotelowej i gastronomicznej 

 Realizacja dostawy materiałów biurowych,  

 Realizacja dostawy usługi auditorskiej, konsultingowej, szkoleniowej 

 Realizacja usługi opracowania materiałów marketingowych i 
szkoleniowych 

 Wysłanie oferty handlowej, zaproszeń na szkolenia otwarte, 
harmonogramu, informacji o nowych usługach firmy 

Status zbioru  Zbiór jest zwolniony z rejestracji na podstawie art.43, , ust.1, pkt.8 

Forma przetwarzania danych  Forma elektroniczna, pakiet Microsoft Office, forma papierowa 

Struktura zbioru 

 Nazwa firmy 

 NIP 

 REGON 

 Numer konta bankowego 

 Numer oferty, zamówienia, umowy 

 Imię i nazwisko auditora, trenera, wdrożeniowca 

 Adres e –mail uczestnika lub osoby kontaktowej z ramienia firmy 

 Nr telefonu 

Podstawa prawna 
 Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba lub firma 

której dane dotyczą jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia 
działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby której dane dotyczą  
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