
BLH Szkolenia Lenczewski, Szlawski, Godyń Spółka jawna z siedzibą w Łodzi zapewnia, że powierzone 
jej dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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. U. UE. L. 2016.119.1)- w skrócie RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z dnia 24 maja 2018 r.). 

Niniejsza Polityka ma na celu wyjaśnienie zasad, jakimi rządzi się przetwarzanie danych osobowych 
oraz przedstawienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez BLH 
Szkolenia Lenczewski, Szlawski, Godyń Spółka jawna. 

1. Administratorem danych osobowych jest BLH Szkolenia Lenczewski, Szlawski, Godyń Spółka 
jawna z siedzibą w Łodzi, ul. P.O.W. 16 lok. 1, 90-255 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000818064, NIP 7252295487, REGON 38503468 (dalej: 
Administrator). Możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem email: 
szkolenia@blh.pl.  

2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego 
zostały zebrane, w tym m.in. w celu rejestracji i umożliwienia udziału w szkoleniu, bieżącej 
korespondencji związanej z udziałem w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – 
uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie organizacji szkolenia oraz w 
celu wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO. 

3. Dane osobowe przetwarzane są jedynie przez okres, w jakim jest to konieczne do realizacji 
celów przetwarzania lub do momentu otrzymania Państwa sprzeciwu. 

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem np. w zakresie 
świadczenia usług hosjngowych, księgowych, markejngowych, na podstawie umów 
powierzenia przetwarzania danych.   

5. W związku z przetwarzanie danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do 
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację (gdy 
przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora) 
oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywanie do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej.  

8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie może uniemożliwić 
wzięcie udziału w szkoleniu lub świadczenie przez Administratora usług szkoleniowych. 

9. Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych w sposób zautomatyzowany.  
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