
Uzgodnienia między współadministratorami 
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas jako przez administratorów danych działających 
w modelu współadministrowania. Oznacza to, że jesteśmy dwoma administratorami danych, którzy 
wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Państwa danych, co czyni nas współadministratorami 
Państwa danych osobowych. 
 
Współadministratorzy: 

• Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Michał Majchrowski, ul. Stanisława Moniuszki 15, 95-
200 Pabianice, NIP: 731 196 49 79, REGON: 365126474, 

• Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Ewa Majchrowska, ul. Stanisława Moniuszki 15, 95-200 
Pabianice, NIP: 731 142 90 68, REGON: 471654082 

Podkreślenia wymaga, że administratorzy dodatkowo prowadzą działalność w formie spółki cywilnej: 
LETSR Ewa i Michał Majchrowscy s.c., ul. Stanisława Moniuszki 15, 95-200 Pabianice, NIP: 731 206 52 
89, REGON: 383623537. 

Stosownie do art. 26 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jako 
współadministratorzy poniżej udostępniamy Państwu zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej 
wypełniania obowiązków wynikających z RODO. 
 
Poniższa tabelka zawiera podsumowanie przepływów danych w ramach współadministrowanych 
procesów: 

Nazwa procesu Podsumowanie przepływów danych pomiędzy 
współadministratorami 

Zatrudnienie 
(współpracownicy) 

Dokumentacja odnosząca się do stosunku zatrudnienia/współpracy 
przechowywana jest przez administratora „Laboratorium Edukacji  
i Terapii SR – Michał Majchrowski”.  

Przy wypełnianiu bieżących obowiązków wynikających z przepisów 
prawa, dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez 
„Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Michał Majchrowski” (współpraca 
z klientami, kontrahentami, realizacja bieżących obowiązków 
wynikających z umowy). 

O celach przetwarzania danych osobowych decyduje ten z podmiotów, 
w imieniu którego zawierana lub obsługiwana jest dana umowa.  
O środkach przetwarzania danych osobowych decyduje „Laboratorium 
Edukacji i Terapii SR – Michał Majchrowski”. 

Organizacja szkoleń 

O celach przetwarzania danych osobowych decyduje ten z podmiotów, 
w imieniu którego organizowane jest dane szkolenie, a tym samym 
przez który zawierana/obsługiwana jest dana umowa z uczestnikiem 
szkolenia. Niezależnie od tego, który z podmiotów jest organizatorem, 
dane uczestników szkolenia i tak są przetwarzane przez „Laboratorium 
Edukacji i Terapii SR – Michał Majchrowski”, który decyduje o środkach 
przetwarzania danych osobowych. 



Komunikacja 
marketingowa - 
Newsletter 

Komunikacja marketingowa odbywa się w celach realizowanych  
i ustalanych wspólnie przez „Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Michał 
Majchrowski”, jak i „Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Ewa 
Majchrowska” – mowa tu o promocji szkoleń realizowanych przez oba 
podmioty, co stanowi wspólny interes obu administratorów. Dane są 
przetwarzane co do zasady przez „Laboratorium Edukacji i Terapii SR – 
Michał Majchrowski”, który decyduje o sposobach przetwarzania 
danych w kontekście komunikacji marketingowej, w tym newslettera. 

Realizacja umów z 
kontrahentami i 
dostawcami 

O celach przetwarzania danych osobowych decyduje ten z podmiotów, 
w imieniu którego zawierana jest umowa z kontrahentem/dostawcą,  
a tym samym przez który zawierana/realizowana jest dana umowa. 
Niezależnie od tego, który z podmiotów jest stroną umowy  
z kontrahentem/dostawcą, dane kontrahentów/dostawców i ich 
(współ)pracowników i przedstawicieli i tak są przetwarzane przez 
„Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Michał Majchrowski”, który 
decyduje o środkach przetwarzania danych osobowych. 

Strona internetowa 
(w tym pliki cookie) 

Prowadzenie strony internetowej odbywa się w celach realizowanych  
i ustalanych wspólnie przez „Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Michał 
Majchrowski”, jak i „Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Ewa 
Majchrowska”, co stanowi wspólny interes obu administratorów. Dane 
są przetwarzane co do zasady przez „Laboratorium Edukacji i Terapii SR 
– Michał Majchrowski”, który decyduje o sposobach przetwarzania 
danych w kontekście prowadzenia i utrzymania strony WWW, w tym 
 o współpracy z kontrahentami wspierającymi współadministratorów  
w prowadzeniu strony WWW. 

Księgowość 

Oba podmioty współpracują w formie spółki cywilnej (LETSR Ewa  
i Michał Majchrowscy s.c.), co wiąże się z koniecznością wspólnych 
rozliczeń, które prowadzone są przez zewnętrzne biuro księgowe. Obu 
administratorów decyduje o celach przetwarzania, na każdym z nich 
ciążą obowiązki wynikające z przepisów, administratorzy mają wgląd do 
dokumentów księgowych drugiej strony.  Oba podmioty decydują  
o środkach przetwarzania danych osobowych. 

 

Zakresy odpowiedzialności poszczególnych współadministratorów za wypełnianie obowiązków 
wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane 
dotyczą, przysługujących jej praw, oraz obowiązków współadministratorów w odniesieniu do 
podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14, zostały określone w sposób następujący: 

a) Za wykonywanie obowiązków związanych z decydowaniem o celach przetwarzania danych 
osobowych, w tym o kwestiach opisanych w rejestrze czynności przetwarzania, odpowiada 
ten z administratorów, w imieniu którego zawierana lub obsługiwana jest dana umowa. 
Kwestie te obejmują ustalanie: celu przetwarzania danych; kategorii osób, których dane 
dotyczą; kategorii przetwarzanych danych osobowych; kategorii odbiorców; zakresu danych 
osobowych przekazywanych poza UE; usuwania danych zgodnie z ustalonymi terminami 
retencji danych.  



b) Za decydowanie o środkach technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych 
osobowych, w tym o zasobach uczestniczących w operacjach przetwarzania danych 
osobowych, odpowiada „Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Michał Majchrowski”, chyba że 
„Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Ewa Majchrowska” przetwarza dane we własnym 
imieniu i na własnych zasobach - wtedy odpowiedzialny jest ten współadministrator.  

c) Za realizację praw osób, których dane dotyczą, odpowiada ten współadministrator, który jest 
w stanie fizycznie zrealizować żądanie w danej sprawie (np. usunąć lub udostępnić dane 
osobowe) – co do zasady będzie to „Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Michał 
Majchrowski”. Jeżeli żądanie jest w stanie zrealizować obu współadministratorów - za jego 
realizację odpowiedzialny jest ten, do którego wpłynęło żądanie lub który jako pierwszy 
powziął o nim wiadomość.  

d) Za zbieranie zgód na przetwarzanie danych oraz za spełnianie obowiązku informacyjnego - 
także w imieniu drugiego współadministratora, odpowiada „Laboratorium Edukacji i Terapii 
SR – Michał Majchrowski”. 

Punkt kontaktowy 

Stosownie do art. 26 ust. 1 RODO, jako punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, wyznacza 
się: Michała Majchrowskiego, adres e-mail: kontakt@letsr.pl, ul. Moniuszki 15, 95-200 Pabianice. 


