
 
 

KLAZULA INFORMACYJNA  
PRZEDSIĘBIORCY ORAZ OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO 
Szweda Group Tamara Szwedo spółka komandytowa informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szweda Group Tamara Szwedo spółka 
komandytowa mający siedzibę przy ul. Meblarskiej 3 48-200 Prudnik reprezentowanym przez Leszka 
Szwedo 

2. Inspektor Ochrony Danych – Leszek Szwedo   e-mail szwedo@szwedogroup.eu  tel. +48774363725 

3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,. 

4. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie 
danych odbywa się na podstawie zgody). 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4  RODO. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną ustaloną przez Archiwum Państwowe dla danej kategorii akt w jednolitym 
rzeczowym wykazie akt Szweda Group Tamara Szwedo spółka komandytowa ul. Meblarska 3, 48-200 
Prudnik który jest dostępny do wglądu w siedzibie urzędu. 

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji w ewidencji pracodawców, świadczenia 
usług urzędu oraz w celach archiwalnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO Ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także w aktach wykonawczych do 
ww. ustawy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Poza danymi osobowymi pozyskanymi bezpośrednio od Pani/Pana, Szweda Group  będzie przetwarzał 
także dane, do których ma dostęp na podstawie przepisów prawa, danych zawartych w rejestrach 
CEIDG, KRS, REGON.  Odbiorcy danych: obsługa prawna, obsługa informatyczna podmioty upoważnione 
do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in.. Sądy, komornicy sądowi, 
organy ścigania, ZUS urzędy skarbowe), ) a także podmioty przetwarzające je na zlecenie Szweda Group  
(m.in.  w ramach podpisanych umów w zakresie nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, w którym 
przetwarzane są Pani/Pana dane), podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie. 

 

 

                                                                                                                            __________________________ 

                                                                                                                                             data i czytelny podpis 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia pt. „Stylista w makijażu 
permanentnym” i wystawieni certyfikatu ukończenia kursu  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z 
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie 
klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                            
__________________________ 

                                                                                                                                             data i czytelny podpis 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego 
wizerunku  na stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów 
dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych 
związanych ze z promocja kursów pt. Stylista w makijażu permanentym przez Szweda Group Tamara Szwedo 
spółka komandytowa ul. Meblraska 3 48-200 Prudnik. 

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 
kadrowania, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych 
za nieetyczne. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych. 
 
Niniejsza zgoda: 
 Nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne. 
 Dotyczy zdjęć nagrań z moim udziałem wykonanych podczas szkolenia „Stylista w makijażu permanentnym”  
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem 
Szweda Group sp. k.  z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu powyżej. 
 
 
 

 
 

__________________________ 
                                                                                                                                             data i 

czytelny podpis 


