
Żyrardów, dnia ……………………. 

 

Pani/Pan 

 

………………………………………… 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 

119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MC HORIZONTAL FLIGHT MARCIN 

CEWIŃSKI, Al. Partyzantów 15/7, 96-300 Żyrardów, reprezentowaną przez Pana Marcina 

Cewińskiego. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji usług szkoleniowych. 

3. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą Lektorzy prowadzący zajęcia oraz instytucje, z którymi Administrator 

zawarł umowę powierzenia danych osobowych w celu obsługi procesów płacowych oraz 

instytucje upoważnione z mocy prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres trwania szkolenia oraz po zakończeniu 

szkolenia w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z 

odrębnymi przepisami 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem; ich nieprzekazanie spowoduje 

niemożność realizacji usługi szkoleniowej. 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANCYH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie realizacji usług szkoleniowych. 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie tych 

danych osobowych.  

 

 

 

………………………………………………………… 

Data i podpis 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Żyrardów, dnia ……………………. 

 

Pani/Pan 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą mailową od MC 

HORIZONTAL FLIGHT MARCIN CEWIŃSKI, Al. Partyzantów 15/7, 96-300 Żyrardów, 

działających pod nazwą: Lang Center Tłumacze Przysięgli z siedzibą w Żyrardowie, ul. 

Okrzei 19, dotyczących szkoleń językowych oraz usług tłumaczeniowych. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Data i podpis 

 

 


