
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY :

 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej RODO),
informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Angielski dla Opornych Dagmara Lech, ul. Kalwaryjska
92/1, 30-504 Kraków (dalej firma);

2. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do celem podjęcia kontaktu i umówienia spotkania;
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę w celu kontaktu i umówienia spotkania na podstawie

wyrażonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Dostęp do Państwa danych osobowych przysługuje wyłącznie upoważnionym pracownikom firmy.
5. Dane osobowe będą przetwarzane co najmniej do czasu wycofania zgody oraz:

a. przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących firmie i w stosunku do niej ze względu na
prawnie uzasadniony interes realizowany przez firmę (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),

b. przez czas, w którym przepisy prawne nakazują na przechowywanie danych, co jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),

6. Podanie danych osobowych, jest dobrowolne, a zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

7. Przysługują Państwu żądanie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przeniesienia danych wynikające z art. 20 RODO.

8. Ponadto, mogę uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktując się z
Angielski dla Opornych Dagmara Lech pod adresem email: kontakt@angielski-dla-opornych.pl
 
 

ZGODY:
 

[_]               Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Angielski dla Opornych Dagmara Lech, ul. Kalwaryjska 92/1 30-
504 Kraków informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

 
[_]               Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych moich danych osobowych celem umożliwienia

kontaktu i umówienia spotkania przez Angielski dla Opornych Dagmara Lech, ul. Kalwaryjska 92/1 30-504
Kraków, i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że zostałem
poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia i
wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 


