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Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń online 

W trakcie szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (dalej: SAP) w formie 

wideokonferencji na platformie Microsoft Teams, przetwarzane są dane osobowe uczestników tych szkoleń (imię 

i nazwisko, identyfikator, wizerunek, głos, treść wypowiedzi i komunikatów wysyłanych przez aplikację chat oraz 

odpowiedzi w testach online) w celu przeprowadzenia szkolenia, kontrolowania jego przebiegu oraz zapewnienia 

komunikacji między uczestnikami a prowadzącymi.  

Co do zasady przebieg szkoleń nie jest rejestrowany przez SAP. Rejestrowane są odpowiedzi w testach online 

oraz mogą być rejestrowane wypowiedzi i komunikaty, zawierające pytania uczestników. Nie jest możliwe 

wykluczenie, że inni uczestnicy szkolenia rejestrują przebieg szkolenia. Prosimy o rozważne formułowanie 

wypowiedzi i komunikatów w aplikacji chat oraz, w przypadku korzystania z kamery i/lub mikrofonu, o 

zapewnienie, że nie zostaną ujawnione w ten sposób prywatne informacje, będące w zasięgu kamery i/lub 

mikrofonu.  

Zalecamy zapoznanie się z zasadami bezpiecznego korzystania z wideokonferencji. Wskazówki na ten temat 

można znaleźć m.in. pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/138/1525.  

Administratorem ww. danych osobowych jest Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Bonifraterskiej 6 lok. 21, 02-013 Warszawa, tel. +48 22 831 31 71.  Nadzór nad przetwarzaniem danych 

osobowych w SAP pełni Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty 

elektronicznej iod@sap.waw.pl lub pisemnie, pod adresem SAP. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw: prawo żądania dostępu do 

swoich danych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania, prawo przeniesienia danych 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. 

Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o 

ochronie danych (RODO). Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie zawartej umowy o szkolenie. 

Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie wizerunku, głosu oraz treści wypowiedzi i komunikatów jest 

zgoda uczestnika wynikająca z faktu włączenia kamery lub mikrofonu przez uczestnika lub wysłania 

wprowadzonego przez siebie komunikatu w aplikacji chat. Zgoda jest dobrowolna, można ją wycofać w każdym 

czasie, ale nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Zgodę 

wycofuje się poprzez wyłączenie kamery lub mikrofonu i/lub zaprzestania wysyłania komunikatów w aplikacji 

chat. 

Dane w zakresie imię i nazwisko są przekazywane przez uczestnika podczas rejestracji na szkolenie. 

Dane są przekazywane przez uczestnika dobrowolnie, przy czym odmowa przekazania identyfikatora na 

platformie Microsoft Teams oraz odpowiedzi w testach online uniemożliwi uczestniczenie w szkoleniu lub 

uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

Dane osobowe uczestnika (identyfikator, komunikaty w aplikacji chat oraz – jeżeli uczestnik włączy kamerę lub 

mikrofon - wizerunek i głos) są udostępniane podczas szkolenia pozostałym uczestnikom spotkania oraz 

podmiotowi dostarczającemu platformę Microsoft Teams, spółce Microsoft Ireland Ltd. W ramach umowy ze 

spółką Microsoft Ireland Ltd. dane mogą, w wyjątkowych sytuacjach, zostać przekazane poza obszar EOG, do 

państw niezapewniających adekwatnej ochrony danych osobowych, na podstawie opracowanych przez Komisję 

Europejską tzw. standardowych klauzul umownych, stanowiących część umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych zawartą ze spółką Microsoft Ireland Ltd. Treść tych klauzul jest dostępna pod adresem: 

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-

Protection-Addendum-DPA  
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Dane osobowe uczestników mogą być również udostępniane podmiotom przetwarzającym te dane na zlecenie 

SAP m.in. usługodawcom świadczącym dla SAP usługi zarządzania platformą Microsoft Teams. Dane mogą być 

również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

Nie jest planowane rozpowszechnianie danych osobowych. 

Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu szkolenia, o ile nie zachodzi potrzeba ich dłuższego 

przechowywania ze względu na wymagania dot. przechowywania dokumentacji nauczania lub inne wymagania 

dot. archiwizacji. Treść komunikatów w aplikacji chat może być przetwarzana przez okres niezbędny do 

przygotowania i rozesłania odpowiedzi na zadane w ten sposób pytania uczestników. Treść odpowiedzi w testach 

online będzie przechowywana jako część dokumentacji nauczania, na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, przez okres wynikający z przydzielonej tej dokumentacji kategorii archiwalnej. 

 


