
Klauzula informacyjna  

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Współadministratorami Pani / Pana danych osobowych są:  

 

SDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98, działająca na 

podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000554532, nr NIP 

5842741225, REGON 361328749 (dalej Współadministrator 1) 

oraz 

NORDEA Bank Abp S.A. Satamaradankatu 5, FI-00020 NORDEA, Business ID 2858394-9, Finland, Oddział w 

Polsce Aleja Edwarda Śmigłego Rydza 20 93-281 Łódź, działający na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360398, NIP 1050003082, REGON 100926668 (dalej 

Współadministrator 2) 

 

2. Dane kontaktowe Współadministratora 1: Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia (81-451), tel.: +48 58 782 48 88, e-mail: 

info@sdacademy.pl. Dane do kontaktu z inspektorem ochrony danych: iod@sdacademy.pl lub pisemnie na dres 

Administratora. 

3. Dane kontaktowe Współadministratora 2: Aleja Edwarda Śmigłego Rydza 20 93-281 Łódź. Dane do kontaktu z 

inspektorem ochrony danych : Data Protection Office, e-mail: dataprotectionoffice@nordea.com. 

4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na kurs. 

5. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: danych podstawowych umożliwiających identyfikację takich 

jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o wykształceniu i doświadczeniu 

zawodowym. 

6. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców: 

a) Upoważnionym Pracownikom i Współpracownikom Spółki; 

b) Osobom z grupy kapitałowej Spółki; 

c) Organom Państwowym uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

d) Podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, a których realizacja opiera się o zawartą umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO. 

e) naszym dostawcom usług. 

7. Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. A) RODO, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na 

kurs. 

8. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

9. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz przez okres niezbędny do 

dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź do czasu wycofania zgody. 

10. Ma Pani / Pan prawo do: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (wyłącznie, gdy zachodzą przesłanki 

zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO); 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych; 

c) przenoszenia swoich danych osobowych; 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

e) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa 

na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. 

11. Źródłem pochodzenia danych jest między innymi formularz rekrutacyjny, CV, rozmowa rekrutacyjna, ocena 

potencjału zawodowego.  

12. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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