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Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów przewodników tatrzańskich III 

klasy ubiegających się o przyjęcie na Kurs organizowany przez Centralny Ośrodek Turystyki 

Górskiej PTTK w Krakowie oraz uczestniczących w tym Kursie  

 

W związku z przepisami o ochronie danych osobowych - 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), które obowiązuje od 

dnia 25 maja 2018 r., w niniejszym dokumencie zawarte zostały niezbędne informacje dotyczące 

administratora Państwa danych osobowych, zakresu i celów ich przetwarzania oraz Państwa praw 

związanych z procesem przetwarzania. 

 

1. Administrator danych 

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze - Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, adres ul. Jagiellońska 6, 31-010 

Kraków (dalej jako: „Administrator”) - organizator kursu przewodników tatrzańskich III klasy. 

1.2. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem przez adres e-mail: 

kurs@przewodnicy-tatry.pl. 

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych oraz cele przetwarzania 

2.1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Administrator 

przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych na niego 

nałożonych, związanych z organizacją i prowadzeniem Kursu oraz weryfikacją wymaganych 

przez prawo warunków dotyczących kandydatów na przewodników tatrzańskich, określonych 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 

i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2211 z późn. zm.), a także w celu 

wystawienia zaświadczenia o ukończeniu Kursu. 

2.2. Ponadto przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne ze względów związanych z 

interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, to jest ochroną przed poważnymi 

transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, między innymi trwającą epidemią SARS-CoV 2. 

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 9 ust. 2 lit. i RODO. 
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2.3. Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług 

łączącej Pana/Panią i Administratora oraz do wykonania czynności poprzedzających zawarcie 

umowy, w szczególności przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na kurs 

przewodników tatrzańskich III klasy. W szczególności przetwarzanie danych osobowych jest 

niezbędne w celu weryfikacji wymagań frekwencyjnych, organizacji szkoleń praktycznych, 

informowania o ewentualnych zmianach harmonogramu oraz nawiązywania kontaktu 

mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa w toku zajęć terenowych. Podstawę 

przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

2.4. Przetwarzanie Pana/Pani danych może być niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności obrony przed 

roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. 

2.5. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na podstawie 

udzielonej przez Pana/Panią zgody. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania 

danych w określonym celu zostanie Pan/Pani poproszony(a) o wyrażenie zgody. Podstawę 

przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

 

3. Zasady przetwarzania danych 

3.1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych, w szczególności dane osobowe są: 

3.1.1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane 

dotyczą; 

3.1.2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane 

dalej w sposób niezgodny z tymi celami;  

3.1.3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są 

przetwarzane; 

3.1.4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;  

3.1.5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez 

okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 

3.1.6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, 

w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków 

technicznych lub organizacyjnych. 
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4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

4.1. Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie Pana/Pani danych 

osobowych: 

4.1.1.  imię (imiona) i nazwisko, 

4.1.2.  data urodzenia, 

4.1.3.  adres zamieszkania (adres do korespondencji), 

4.1.4.   imiona rodziców, 

4.1.5.  wykształcenie, 

4.1.6.  numer telefonu, 

4.1.7.  adres e-mail, 

4.1.8.  informacje o karalności, 

4.1.9.  dane o stanie zdrowia, 

4.1.10. innego rodzaju dane osobowe, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych 

przepisów lub z Regulaminu Kursu bądź jeżeli zostały one dobrowolnie podane przez 

kandydata do uczestnictwa w Kursie albo uczestnika Kursu na podstawie wyrażonej przez 

niego zgody. 

 

5. Okres przechowywania danych 

5.1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do weryfikacji 

kandydatury do uczestnictwa w Kursie, a w przypadku zakwalifikowania się na Kurs - przez 

czas trwania umowy o świadczenie usług w ramach Kursu. Ponadto Pana/Pani dane osobowe 

mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń prawnych wynikających z udziału 

w Kursie. Dane osobowe mogą być również przetwarzanie w celu dokonania weryfikacji 

warunków przystąpienia do egzaminu państwowego, także w razie nieprzystąpienia przez 

Pana/Panią do egzaminu w najbliższym terminie po zakończeniu Kursu. 

5.2. Uprzejmie informujemy, że okresy te mogą ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących 

przepisów. 

 

 

 

6. Podmioty przetwarzające/Współadministratorzy 
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6.1. Państwa dane osobowe nie będą co do zasady przekazywane do osób trzecich. Możemy 

jednak przekazać Państwa dane podmiotom, których Administrator upoważni do 

przetwarzania danych osobowych lub  z którymi Administrator zawarł lub zawrze umowę o 

powierzenie przetwarzania danych, właściwym organom władzy publicznej działającym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również naszym doradcom 

i zleceniobiorcom w celu obrony uzasadnionego interesu Administratora, np. w związku 

z ewentualnymi roszczeniami prawnymi. 

6.2. Państwa dane osobowe będą w niezbędnym zakresie udostępniane do przetwarzania 

wykładowcom, instruktorom oraz innym osobom odpowiedzialnym za szkolenie w trakcie 

Kursu, w celu weryfikacji obecności i frekwencji, organizacji zajęć i egzaminów oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa. 

 

7. Pana/Pani prawa związane z danymi osobowymi 

7.1. Prawo dostępu do danych osobowych - przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania informacji 

o swoich danych osobowych, które przetwarzamy, czyli informacje: 

7.1.1.  jakie są cele przetwarzania danych osobowych; 

7.1.2.  jakie są kategorie odpowiednich danych osobowych; 

7.1.3.  kto jest odbiorcą lub jakie są kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub 

będą ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacji 

międzynarodowej (w tym przypadku przysługuje prawo do otrzymania informacji 

o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem); 

7.1.4.  jaki jest przewidywany okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych lub jakie są 

kryteria ustalania tego okresu; 

7.1.5.  o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

7.1.6.  dotyczące prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

7.1.7.  o źródle Pana/Pani danych osobowych, które nie były zbierane bezpośrednio od 

Pana/Pani; 

7.1.8.  czy Pana/Pani dane osobowe są wykorzystywane w procesie automatycznego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania i jakie są zasady podejmowania tych decyzji 

oraz jakie jest znaczenie i konsekwencje takiego przetwarzania. 
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7.2. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania kopii danych osobowych, które przetwarza 

Administrator. 

7.3. Prawo do wycofania zgody - przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody wpływa jedynie na dane, których 

przetwarzanie jest oparte na zgodzie i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed wycofaniem zgody. 

7.4. Prawo do sprostowania - przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora 

niezwłocznego sprostowania dotyczących Pana/Pani danych osobowych, które są 

nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym 

poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

7.5.  Prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") - przysługuje Panu/Pani prawo do 

żądania od Administratora usunięcia danych osobowych w następujących sytuacjach: 

7.5.1.  dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone 

lub w inny sposób przetwarzane przez Administratora; 

7.5.2.  wycofał Pan/Pani swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 

podstawy prawnej do przetwarzania; 

7.5.3.  wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania (por. pkt. 7.8); 

7.5.4.  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

7.5.5.  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, 

któremu podlega Administrator. 

7.6. Prawo do ograniczenia przetwarzania - przysługuje Panu/Pani prawo żądania od 

Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych, w przypadku gdy: 

7.6.1.  Zakwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych osobowych; 

7.6.2.  przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z prawem; 

7.6.3.  Pana/Pani dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; 

7.6.4.  wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych (por. pkt. 

7.8). 

7.7.  Prawo do przenoszenia danych - przysługuje Panu/Pani prawo do otrzymywania danych 

osobowych, które przetwarzamy. W takim przypadku Administrator prześle kopię plików z 

tymi danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu 

komputerowego formacie, aby miał Pan/Pani możliwość przekazać ją innemu podmiotowi. 

Może Pan/Pani również poprosić Administratora o przeniesienie plików bezpośrednio do tego 

innego podmiotu. 
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7.8.  Prawo do sprzeciwu – w przypadku gdy Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, ponieważ 

jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, a także gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora lub przez stronę trzecią, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych z powodu znajdowania się przez Pana/Pani w szczególnej 

sytuacji. 

7.9. Prawo do złożenia skargi - w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza Pana/Pani prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Mimo to Administrator zachęca do skontaktowania się z nim w 

pierwszej kolejności i podjęcia wspólnej próby wyjaśnienia i rozwiązania zaistniałej sytuacji. 

Uprzejmie prosimy o kontakt w tym zakresie pod adresem e-mail kurs@przewodnicy-tatry.pl. 

8. Obligatoryjność podania danych osobowych  

8.1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Kursu oraz jest 

związana z wymogami ustawowymi; niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych 

spowoduje niemożność uczestnictwa w Kursie. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

9.1. Pana/Pani dane osobowe nie są wykorzystywane w procesie automatycznego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 

 

Zapoznałem/-am się z powyższą klauzulą informacyjną 

__________________________________________ 

Data i miejsce   Imię i nazwisko 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-

mail także dla celów związanych z dokumentowaniem aktualności oraz historii COTG PTTK oraz Koła 

Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki w formie pisemnej oraz elektronicznej. 

__________________________________________ 

Data i miejsce   Imię i nazwisko 

 


