Klauzula informacyjna dla klientów
Agencji Usług Oświatowych Ośrodka Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Urząd informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia
Kierowców „OLIMP” S.C., Al. Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski, w imieniu której działa
Właściciel/Wspólnik
Dane kontaktowe do :
Administratora danych – Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C.,
Al. Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski, II piętro, tel./fax 44 647 01 45, 44 732 15 85,
tel. kom. 606 553 903; adres e-mail: olimp@prawojazdy.com.pl
2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji usługi świadczonej przez Agencję Usług
Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP”s.c.
3. Innym źródłem pozyskania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z prawem, mogą być jednostki
administracyjne realizujące zadania publiczne.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym organom i instytucjom
(o których mowa w pkt.3).
5. Pani/Pana dane osobowe, gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań
AUO OSK „OLIMP” s.c. , wynikających z wykonywanej działalności w ramach PKD oraz posiadanych
wpisów:
- do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.10/00004/2004 prowadzonego przez WUP w Łodzi,
- do Agencji Zatrudnienia KRAZ prowadzonego przez WUP w Łodzi,
- do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców prowadzonego przez
prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- do rejestru szkół i placówek niepublicznych prowadzonego przez prezydenta
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia na podstawie art. 39g ustawy
z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym prowadzonego przez Łódzki Urząd Wojewódzki
w Łodzi,
-do rejestru przedsiębiorców prowadzących Pracownię Psychologiczną prowadzonego przez
Marszałka Województwa Łódzkiego,
w zakresie:
 realizacji kursów i szkoleń
 realizacji badań psychologicznych
 realizacji usług pośrednictwa pracy
 realizacji usługi poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego
 realizacji innych usług w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej.
6. Zgodnie z art. 15-21 w/w Rozporządzenia, przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od
Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia
danych do państwa trzeciego.
Mimo złożenia formalnego żądania bycia zapomnianym, dane osobowe nie zostaną usunięte, gdyż do
obowiązków Administratora należy przechowywanie Pana/Pani danych do chwili realizacji celu, do
którego zostały zebrane, a następnie archiwizowane wg zasad, wynikających z odrębnych przepisów,
obowiązujących AUO OSK „OLIMP” s.c.
7. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, uzyskać można
u Administratora danych.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki.
Administrator
Mariusz Korycki
Właściciel AUO OSK „OLIMP” s.c.

