
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wykonując obowiązek określony w przepisie art. 13

Rozporządzenia 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.Urz.UE.L Nr 119,
str. 1)

niniejszym informuję, że

administratorem danych osobowych jest:

Wojciech Cackowski BODYWORKER, ul. Św. A. Boboli 10C, 87-100 Toruń, NIP 8792379076
REGON 340833159, adres poczty elektronicznej: szkolenia@anatomytrains.pl

administrator przetwarza dane osobowe w postaci:

dane osobowe podstawa prawna

imienia lub imion oraz nazwiska podjęcie,  na  żądanie  osoby,  której
dane dotyczą działań przed zawarciem
umowy  oraz  działań  niezbędnych  w
celu wykonania umowy

prawnie  uzasadnione  interesy
realizowane przez  administratora

numeru telefonu

adresu poczty elektronicznej

adres zamieszkania

numeru identyfikacji podatkowej wypełnienia  obowiązku  prawnego
ciążącego  na  administratorze,  w
szczególności  przepisu  art.  106e
ustawy  z  dnia  11  marca  2004  r.  o
podatku od towarów i usług

Na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora składa się:

1) prowadzenie  marketingu  bezpośredniego  usług  administratora  w  zakresie  organizacji  i
prowadzenia szkoleń dotyczących leczenia i profilaktyki dysfunkcji układu ruchu;

2) zapewnienie  udziału  osób  w  szkoleniach  dotyczących  leczenia  i  profilaktyki  dysfunkcji
układu ruchu – w charakterze uczestników;

3) umożliwianie i propagowanie współpracy pomiędzy uczestnikami szkoleń organizowanych
przez administratora.

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu:

1) zredagowania  treści  umowy  o  przeprowadzenie  szkolenia  i  wystawienie  dowodów
księgowych;

2) wykonania umowy, w tym w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

3) stworzenia listy osób – uczestników pozwalającej na sprawdzenie obecności na szkoleniu
oraz przyporządkowania osób – modeli do poszczególnych uczestników szkolenia;
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4) nawiązania kontaktu pozwalającego na zapewnienie udziału – w charakterze uczestnika – w
szkoleniu dotyczącym leczenia i profilaktyki dysfunkcji układu ruchu;

Administrator oświadcza, że nie udostępnia danych odbiorcom danych.

W celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania administrator informuje, że: 

1) dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  prowadzenia  przez  administratora
działalności  gospodarczej  polegającej  na  organizacji  i  prowadzeniu  szkoleń  dotyczących
leczenia i profilaktyki dysfunkcji układu ruchu;

2) na  podstawie  przetwarzanych  danych  administrator  nie  podejmuje  decyzji  w  sposób
zautomatyzowany,  nie  używa  danych  w  celu  profilowania.  Administrator  nie  powołał
inspektora ochrony danych osobowych;

3) osobie, której dane podlegają przetwarzaniu przysługuje prawo do:

a) żądania  od  administratora  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania
danych;

b) wniesienia do administratora sprzeciwu wobec przetwarzania;

c) przenoszenia danych;

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Oświadczam, że powyższa informacja została mi przekazana. Jednocześnie oświadczam również,
że zapoznałem się z informacją, która jest dla mnie czytelna i w pełni zrozumiała.

_________________________________


