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Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy                                                   
Ul. LELEWELA 21 

05-400 Otwock  

  
NIP        PL 863-114-31-21  

Regon.            015688944  
 

Polityka RODO 

       Od dnia 25 maja 2018r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679zdnia 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, zwane dalej 

„RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację 

dotyczącą przetwarzania przez Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy Piotr 

PANIEC, państwa danych osobowych zgodnie z przepisami w/w. 

Rozporządzenia.  

Obowiązek informacyjny RODO:  

Administrator danych  

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą 

wykorzystywane Państwa dane osobowe jest, Nike – Ośrodek Szkoleniowo 

Doradczy, reprezentowana przez Dyrektora Generalnego, siedzibą w Otwocku 

przy ul. Warszawska 3.  

Mogą Państwo się z nami skontaktować, posługując się jedną z form kontaktu 

udostępnionych na stronie: www.bhp-niuke.com.pl Inspektor Ochrony Danych 

w Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy w Otwocku został wyznaczony 

Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach 

dotyczących Państwa danych osobowych to Dyrektor Generalny                            

http://www.bhp-niuke.com.pl/
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Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy, pan Piotr Robert PANIEC.                         

Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając maila na adres:               

biuro@bhp-nike.com.pl  lub  p.paniec@bhp-nike.com.pl 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania.   

       Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji zleconych nam 

zadań, czyli wykonania dokumentacji szkoleń oraz dokumentacji związanej z 

wypadkami w pracy, zrównanymi z wypadkami w pracy oraz w drodze do pracy 

i z pracy.  

Okres przechowywania Państwa danych osobowych. 

       Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla 

przeprowadzenia procesu szkoleniowego oraz wydania dokumentacji o 

odbyciu szkolenia, jak również wykonania dokumentacji powypadkowej. 

Następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres:  

1. Demonstracja związana ze szkoleniami BHP:  

> Szkolenia wstępne BHP (Instruktarz Ogólny BHP) jest w sposób bieżący 

przekazywana pracodawcy i nie jest przechowywana oraz w żaden sposób 

archiwizowana przez Administratora  

>  Szkolenia Okresowe BHP, karty słuchacza są przechowywane przez okres do 

12 miesięcy. 

2. Inne szkolenia i kursy. 

>  Ochrona przeciwpożarowa - karty słuchacza są przechowywane przez okres 

do 12 miesięcy;  

> Pierwsza pomoc przedmedyczna - karty słuchacza są przechowywane przez 

okres do 12 miesięcy,  

mailto:biuro@bhp-nike.com.pl
mailto:p.paniec@bhp-nike.com.pl
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> Szkolenia i kursy związane z zasadami bezpiecznych i higienicznych zasad 

obsługi urządzeń i maszyn – karty słuchacza są przechowywane przez okres do 

12 miesięcy. Inne szkolenia i kursy - karty słuchacza są przechowywane przez 

okres do 12 miesięcy.  

3. Dokumentacja powypadkowa.  

Dokumentacja a tym samym wszelkie dane i informacje związane z 

prowadzeniem postępowania powypadkowego związanego z: wypadkami w 

pracy, wypadkami zrównanymi z wypadkami w pracy oraz wypadkami w 

drodze do pracy i z pracy do domu. Taka dokumentacja jest przekazywana 

pracodawcy i nie będzie przechowywana a tym samym archiwizowana przez 

Administratora czyli Nike Ośrodek Szkoleniowo Doradczy.  

Odbiorcy Państwa danych. 

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa pracy w tym organy administracji rządowej do których 

między innymi zaliczamy PIP, PIS, ZUS, PSP, UDT i inne nie wymienione a 

zgodnie z prawem uprawnione organy administracji rządowej. Dostęp do 

Państwa danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy i 

współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do dodanych, by wykonywać 

swoje obowiązki. Państwa prawa związane z przetwarzaniem Gwarantujemy 

spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu 

dodanych i ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. Prawo 

do przenoszenia danych może zostać zrealizowane tylko w przypadku 

wynikającym z art. 165 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn. w związku z 

chęcią przeniesienia z uczelni macierzystej na inną uczelnię, w tym uczelnię 

zagraniczną.  
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Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych. 

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, dane te są 

wykorzystywane przez administratora tylko dla celów ewidencyjnych szkoleń, 

wystawienia zaświadczeń oraz wykonania dokumentacji związanej z 

wypadkami w pracy, zrównanymi z wypadkami w pracy oraz z wypadkami w 

drodze do pracy oraz z pracy do domu.  

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają 

Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

WAŻNE. 

W przypadku nieuzasadnionego złożenia skargi, administrator danych firma 

Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy, zastrzega sobie prawo do 

postepowania sądowego zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego (KPC), 

celem dochodzenia swoich praw a w tym w celach odszkodowawczych za 

poniesione straty materialne jak i wizerunkowe.  

 

                                                                                           Właściciel i Dyrektor Generalny  

                                                                                     Nike – Ośrodek Szkoleniowo Doradczy 

                                                                                          Dypl. mgr  Piotr Robert PANIEC 

                                                                                                          Tel. 501048672 
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