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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejszy dokument zwany Polityką prywatności określa prawa i zasady związane z 
przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (dalej 
FROB).   

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO). W zakresie 
nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO. 

Korzystając z oferty szkoleniowej FROB, przekazuje nam Pani/ Pan dane osobowe podczas 
procesu rejestracji na szkolenie. W takim przypadku będziemy przetwarzać Pani/Pana dane 
osobowe. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 14 wspomnianego rozporządzenia Fundacja Rozwoju 
Obrotu Bezgotówkowego informuje, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Obrotu 
Bezgotówkowego (dalej FROB), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Herberta 4B lok. 13; NIP: 522-
299-00-98; REGON: 145822971; KRS: 397249 
  
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach związanych 
z: wysyłką informacji dotyczących rynku płatności bezgotówkowych, dotyczących organizacji 
Cashless Congress’u oraz dedykowanych szkoleń organizowanych przez FROB, pozostałą 
działalnością FROB zgodnie z celami statutowymi Fundacji; są one przetwarzane na zasadzie 
dobrowolności tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, 
gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania 
 
3) Pani/Pana dane osobowe są przechowywane do momentu żądania usunięcia z bazy 
danych 
 
4) ma Pani/Pan prawo do żądania od FROB dostępu do treści danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do 
przenoszenia danych osobowych; może też Pani/Pan wnieść sprzeciw względem 
przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych 
Pani/Pana szczególną sytuacją 
 
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy Rozporządzenia 
 
6) FROB jako administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej 
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7) FROB dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 
 
8) w każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na otrzymywanie od nas mailingu, pisząc 
pod adres: 
 
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 
ul. Herberta 4B lok. 13 
00-412 Warszawa  
lub drogą mailową na adres: biuro@frob.pl  
 
Jeśli macie Państwo do nas jakieś pytania, lub uwagi do naszej nowej polityki prywatności bądź 
sposobu, w jaki wykorzystujemy dotyczące Państwa informacje, prosimy o kontakt.  
Z chęcią pomożemy! 
 
Zespół FROB 
 

 

 

 

 


