
 
 

Informacje o ochronie danych osobowych przy zgłoszeniach na kursy, egzaminy i inne 
wydarzenia organizowane przez GSI mbH 

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a Państwa zaufanie 
jest dla nas ważne. Szanujemy Państwa prywatność i 
Państwa życie osobiste. Z tego powodu jest dla nas ważna 
ochrona danych osobowych zgodnie z europejskim 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i 
federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG 
nowa. 

Poniżej znajdą Państwo informacje o przetwarzaniu danych 
osobowych w trakcie przygotowania i realizacji imprez przez 
GSI Gesellschaft für Schweißtechnik International GmbH 
(GSI mbH). Dane osobowe to wszystkie dane, które 
odnoszą się do Państwa osobiście (np. nazwisko, adres, 
adres e-mail, data i miejsce urodzenia). 

Informacje obowiązkowe zgodnie z art. 12 RODO 
 

1. Dane kontaktowe administratora 

Przedsiębiorstwo
: 

GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik 
International mbH 

Adres: Aachener Straße 172, 
40223 Düsseldorf 

Telefon: 0211-1596 227 
E-mail: sekretariat@gsi-slv.de 

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Przedsiębiorstwo
: 

Bechtle GmbH, IT-Systemhaus 

Adres: Piepersberg 42, 
42653 Solingen 

Nazwisko: Pickert-Goldenbogen 
Imię: Bernhard 
E-mail: datenschutz@gsi-slv.de 

 
3. Podstawy prawne i cele przetwarzania 

Z chwilą przekazania nam wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego pobieramy Państwa dane osobowe. 

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do realizacji 
działań przedumownych i w przypadku skutecznego 
zgłoszenia także do realizacji zobowiązań umownych. Tylko 
w przypadku udostępnienia nam swoich danych możecie 
Państwo zawrzeć z nami umowę o udział w imprezie. Po 
zawarciu umowy możemy wypełnić nasze zobowiązania 
umowne tylko wtedy, gdy przekażą nam Państwo 
wymagane dane. 

Powierzone przez Państwa dane osobowe będą przez nas 
przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem o ochronie 
danych (RODO) i federalną ustawą o ochronie danych 
(BDSG). 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych 
osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celu 
przygotowania i przeprowadzenia imprezy (por. art. 6 ust. 1 
str. 1 lit. a) RODO) Zgody możecie Państwo udzielić za 
pomocą oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych (GSI-AuW FB002-1). Zgodę możecie Państwo 
wycofać w dowolnym momencie – również w części – ze 
skutkiem na przyszłość (np. e-mailem na nasz wyżej podany 
adres e-mail). Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
zezwolenia prawne. Dlatego też dalsze przetwarzanie 
Państwa danych może pomimo odwołania być 
dopuszczalne na podstawie przepisów prawa. 

Uprawnienia ustawowe związane z wyrażeniem zgody 
wynikają z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b) RODO. W związku z tym 
dozwolone jest przetwarzanie Państwa danych osobowych z 
jednej strony w celu podjęcia działań przed zawarciem 
umowy, a z drugiej strony w przypadku skutecznego 
zgłoszenia do realizacji zobowiązań umownych. 

Ponadto z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f) RODO wynika, że możemy 
przetwarzać powierzone przez Państwa dane w celu 
ochrony naszych uzasadnionych interesów. Zakłada to 
jednak, że Państwa interesy lub prawa podstawowe i 
wolności nie przeważają nad naszym uzasadnionym 
interesem przetwarzania Państwa danych. W 
indywidualnych przypadkach naszym prawnie 
uzasadnionym interesem może być w szczególności 
dochodzenie roszczeń prawnych lub obrona przed 
roszczeniami z tytułu odpowiedzialności. 

W celu przeprowadzenia kursu i egzaminu może być 
konieczne przekazanie Państwa danych do zewnętrznej 
instytucji egzaminacyjnej, jednostki certyfikującej lub 
instytucji współpracującej z GSI mbH. 

4. Osoby upoważnione do dostępu 

W ramach naszej firmy dostęp do powierzonych przez 
Państwa danych osobowych uzyskują osoby, dla których 
jest to niezbędne do przeprowadzenia działań 
przedumownych, a w przypadku skutecznego zgłoszenia do 
wypełnienia obowiązków wynikających z umowy i są one 
uprawnione do przetwarzania tych danych. 

O ile w ramach naszego świadczenia usług zlecamy 
przetwarzanie zlecenia przez podmioty, które przyczyniają 
się do realizacji działań przedumownych, a w przypadku 
skutecznego zgłoszenia do realizacji zobowiązań 
umownych, to podmioty te są przez nas zobowiązane do 
przestrzegania wytycznych RODO i BDSG, w szczególności 
do zachowania poufności. 

5. Czas trwania przetwarzania 

Usunięcie i zablokowanie Państwa danych osobowych 
następuje po ustaniu ww. przeznaczenia celowego, w 
szczególności o ile nie są one już konieczne do wypełnienia 
lub zawarcia umowy, z uwzględnieniem terminów 
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa 
i/lub przepisów podatkowych. 

6. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą 

Zgodnie z RODO mają Państwo raz w roku prawo do 
bezpłatnej informacji o Państwa danych, które są przez nas 
przechowywane. Ponadto mają Państwo prawo dostępu do 
informacji o celach przetwarzania, kategorii przetwarzanych 
danych osobowych, odbiorcach lub kategorii odbiorców, 
którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (w 
szczególności odbiorcach w krajach trzecich lub 
organizacjach międzynarodowych), o ile to możliwe do 
uzyskania planowanego czasu przechowywania danych 
osobowych, prawie do ich sprostowania, ograniczenia 
(blokowania) lub usunięcia oraz pochodzeniu danych. 
Ponadto mają Państwo prawo odwołania się do organu 
nadzorczego. Macie Państwo prawo do cofnięcia w każdym 
momencie zgody dotyczącej ochrony danych. Jednakże bez 
Państwa zgody uczestnictwo w kursie nie jest możliwe. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu jej 
odwołania. 
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