
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Zasady podstawowe 

Administrator Danych Osobowych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo 
udostępnionych mu danych osobowych oraz do ochrony i zabezpieczenia danych 
osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Z tego względu zasady zachowania 
poufności danych osobowych na stronie internetowej FORUM MENTORÓW są udostępniane 
wszystkim zainteresowanym Użytkownikom. 

Dane osobowe i Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Forum Mentorów AHA EFFECT, ul. Jana 
Kazimierza 14/6, 81-743 Sopot, NIP: 5851470263, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000540541. 

Fundacja Forum Mentorów AHA EFFECT jest administratorem Twoich danych osobowych, 
które przekazałeś nam poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie lub formularzy 
wypełnionych w formie papierowej lub elektronicznej (jak np. Forumlarz BIO na wydarzenie 
Mentoring Weekend), czy inne formularze konieczne do wzięcia udziału w organizowanym 
przez nas wydarzeniu.  

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci 
praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres biuro@forum-mentorow.pl.  

Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa, na zasadach określonych w Regulaminie oraz niniejszym 
dokumencie. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym 
do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług 
świadczonych drogą elektroniczną. 

W wypadku wyrażenia zgody przez Użytkowników na otrzymywanie od Administratora lub 
partnerów biznesowych Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną, dane 
osobowe Użytkownika są również przetwarzane w celu przesłania przedmiotowych 
informacji. 

Przechowywanie i ochrona danych osobowych 

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano 
środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z 
wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy 
danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez 
Administratora danych, bądź też podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę o 
powierzeniu przetwarzania tych danych. 

Na stronie www.forum-mentorow.pl można wykonywać różne czynności: przeglądać treści, 
wysłać zapytanie, zapisać się na otrzymywanie newslettera, czy wypełnić przez formularz 

http://www.forum-mentorow.pl/


kontaktowy lub mail prośbę o kontakt. Dzięki informacjom uzyskanym od użytkowników, 
możemy realizować dla nich te usługi. 

Celem Polityki Prywatności jest określenie: 

• kto jest administratorem danych osobowych, 
• w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane, 
• komu są udostępniane i jak są chronione. 

Informujemy, że każda osoba może swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać nam 
swoje dane lub czy i w jakim zakresie skorzysta z naszego serwisu. 

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe 
zgodnie z przepisami krajowymi oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 
Nr 119/1) – zwane “RODO”. 

Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy? 

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację Forum 
Mentorów AHA EFFECT danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów 
oraz wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony firmowej: 
www.forum-mentorow.pl 

 Jakie dane osobowe zbieramy? 

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe: 

•   imię i nazwisko, 
•   adres mailowy, 
•   numer telefonu, 
•   dane do fakturowania, 
•   numer PESEL, 
•   Firmę, z którą jesteś powiązany/a oraz stanowisko, 
•   informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres firmy lub firmy którą 

reprezentujesz, numery telefonów i adresy email, które nam podasz, 
•   udział w naszych wydarzeniach takich jak konferencje, spotkania itp.; 
•   wszystkie typy komunikacji z Tobą, 
•   zainteresowania naszymi produktami lub usługami. 

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie, który jest 
niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. 

 

 



W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru 
naszej relacji lub usług, z których będziesz korzystać, korzystasz lub skorzystałeś: 

• wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli np. 
korzystasz lub zamierzasz skorzystać z naszych usług szkolenia, warsztatu, 
konferencji itp. 

• zarządzanie naszymi relacjami; 
• zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi 

ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych 
• przesyłania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej 

informacji handlowych i o treści marketingowej i promocyjnej, na podstawie art. 6 
ust. 1 pkt f RODO w zw. z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne oraz w zw. z art. 
10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. na podstawie dobrowolnej 
zgody, do momentu jej wycofania. 

• realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a.  

Usługi – informacje handlowe – Klienci 

Jeżeli występujesz w swoim imieniu lub imieniu firmy lub instytucji, którą reprezentujesz, 
jesteś naszym klientem, kontrahentem lub innym partnerem biznesowym wiedz, że możemy 
kierować do Ciebie oraz do Twojej organizacji na podany przez Ciebie adres korespondencji 
lub poczty elektronicznej informację o naszych produktach i usługach na podstawie naszych 
uzasadnionych interesów. Dane podane przez Ciebie jako reprezentanta firmy poprzez 
usługę w/w traktujemy jednak jako Twoje prywatne dane. 

Informujemy, że masz możliwość rezygnacji z otrzymywania naszych informacji. Korzystając 
z tego prawa Twoje dane lub firma lub instytucja, którą reprezentujesz zostanie wypisana z 
usługi newsletter a Twoje dane zostaną usunięte. 

Nasza oferta produktów i usług może jednakże trafić do Twojej organizacji w związku z 
realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów i może być związana z inną formą 
naszej współpracy. 

Formularze kontaktowe 

Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub 
zadać nam pytanie możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne na 
naszych stronach formularze kontaktowe. Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie 
Twoich danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi 
są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług (np. 
jeżeli chcesz otrzymać od nas ofertę) albo działania zmierzające do zawarcia umowy ( np. 
jeżeli masz zamiar wziąć udział w konferencji, evencie, szkoleniu, warsztacie, spotkanie itp.). 

Podstawy prawne w oparciu których przetwarzamy Twoje dane 



Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby 
spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe: 

• w oparciu o Twoją zgodę (np. gdy chcesz otrzymywać informację handlową). 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę 
zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do 
przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez link w 
wiadomości, którą otrzymałeś) lub poprzez skontaktowanie się poprzez 

biuro@forum-mentorow.pl 

• na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich; 
Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów 
lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by 
zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą 
obejmować, na przykład, cele marketingowe (promocję naszych produktów i usług). 
By dowiedzieć się więcej na temat wskazanych interesów, zobacz wymienione wyżej 
cele, dla których przetwarzamy dane osobowe; 

• na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na 
podstawie działań zmierzających do jej zawarcia (np. gdy zapisujesz się na 
konferencję, event, szkolenie, warsztat, etc., etc.) 

 Jak zbieramy Twoje dane? 

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej 
woli. Jednakże w niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza jeżeli korzystasz z 
naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie 
wywnioskować względem Ciebie na podstawie innych informacji, które nam przekazujesz 
oraz które pozyskujemy w toku relacji z Tobą. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest 
to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane. 

Gdzie są przetwarzane Twoje dane? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na terytorium Polski. W przypadku zlecania 
usług podwykonawcom, z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać, część 
Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, 
któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie je przetwarzać w 
oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowujemy 
staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na 
Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą 
polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami. 

Fundacja Forum Mentorów AHA EFFECT posiada procedury i standardy w zakresie dostępu 
do danych i ich przetwarzania. 



Tylko grupa upoważnionych pracowników Fundację Forum Mentorów AHA EFFECT będzie 
posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu 
(administracja, dział IT, księgowość). 

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, 
gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić 
polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).  

Pliki cookies 

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim 
zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas 
przechowywania na urządzeniu końcowym. 

Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego 
użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. 

Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: 

– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, 
przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami 
wyświetlić stronę; 

– przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, 
analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu 
serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; 

– możliwości logowania do serwisu; 

– utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu. 

Serwis przechowuje pliki cookis do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście 
na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki) lub przechowywane są w 
urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas 
wynikający z ich ustawień. 

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby 
zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich 
umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach 
swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie 
jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym. 

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika 
mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu. 



Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym 
użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim 
reklamodawcą. 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

Biorąc udział w organizowanych przez nas wydarzeniach i programach, przesyłając formularz 

BIO udzielasz nam zgody na przetwarzanie Twojego wizerunku oraz zgody na jego 

rozpowszechnianie, na poniższych zasadach.  Wyrażasz zgodę na dokonanie przez nas – 

Administratora , samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, z których pomocy 

Administrator korzysta dla realizacji celów swojej działalności, zmian i modyfikacji Twojego 

Wizerunku, niezbędnych do Jego rozpowszechniania, a polegających na Jego obróbce 

graficznej (np. retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na 

wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory, w tym filmy, artykuły, z zastrzeżeniem, że te 

zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na 

zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez 

Ciebie. 

W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez nas - Administratora Wizerunku, 

możemy w zakresie i na warunkach określonych oświadczeniu, które składasz biorąc udział 

w naszych wydarzeniach, udzielać osobom trzecim dalszej zgody na korzystanie lub 

rozpowszechnianie Wizerunku. Udzielanie zgody jest nieodpłatne. 

Twoja zgoda upoważnia nas - Administratora w trakcie okresu jej ważności (organizowane 

przez nas wydarzenie i materiały z nim związane) do rozpowszechniania Wizerunku w celach 

marketingowych poprzez udostępnienie Twojego Wizerunku bez ograniczeń czasowych, 

terytorialnych oraz dotyczących środków tego udostępniania, w szczególności w celu 

zamieszczenia Wizerunku w mediach elektronicznych, w tym na stronach internetowych, w 

mediach społecznościowych oraz prasie, broszurach itp.  w związku z prowadzoną przez nas 

- Administratora działalnością na rzecz krzewienia kultury mentoringowej w różnorodnych 

środowiskach. 

Przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie od nas informacji o naszych 

wydarzeniach, szkoleniach i innych 

W związku z Rozporządzeniem 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 oraz  ustawą o 

ochronie danych osobowych biorąc udział w naszych wydarzeniach zgadzasz się na przesyłanie 

informacji o wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez nas – Administratora danych – 

Fundację Forum Mentorów AHA EFFECT oraz innych informacji związanych z naszymi działaniami 

statutowymi. 

Biorąc udział w naszych wydarzeniach wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do 

naszych celów promocyjnych oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach, 

szkoleniach, newslettera oraz innych informacji. Wyrażasz również następujące zgody: 

• na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. 



o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz 926 ze zm.), dla potrzeb niezbędnych do  
celów promocyjnych Fundacji Forum Mentorów AHA EFFECT w Sopocie. Swoje dane osobowe przekazujesz 
dobrowolnie i jesteś świadomy swojego prawa dostępu do ich treści oraz ich nadzorowania, łącznie z 
możliwością wniosku dotyczącego trwałego usunięcia w każdym czasie. 
   

• wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach, szkoleniach, konferencjach od nas -   
Forum Mentorów AHA EFFECT na podany adres mailowy. 
 

• wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Forum Mentorów AHA EFFECT informacji handlowych 

w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 

144, poz. 1204). 

 

Jak zabezpieczamy Twoje dane 

Fundacja Forum Mentorów AHA EFFECT zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane 
osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, 
aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, 
bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. 

Stosujemy nowoczesne rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe, Firewall, 
zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem. 

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż 24 miesiące od dnia wypełnienia 
formularza lub podpisania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych. 

Twoje prawa 

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje 
prawa przez zgłoszenie żądania na adres biuro@forum-mentorow.pl. 

Prawo do cofnięcia zgody 

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, 
jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody 
ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie 
dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może 
jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć 
jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania 
informacji handlowych). 

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych 
osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie 



uzasadniony interes, marketingiem naszych usług, prowadzeniem statystyki korzystania ze 
strony czy badaniem satysfakcji. 

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do 
przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania 
których wniosłeś sprzeciw. 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. 

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: 

1. a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane 
w oparciu o Twoją zgodę; 

2. b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały 
zebrane lub w których były przetwarzane; 

3. c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach 
marketingowych; 

4. d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia 
statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za 
zasadny; 

5. e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub 
wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do 
celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych 
osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane 
zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to 
uczynić np. w następujących przypadkach: 

1. a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas 
ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia 
prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 

2. b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia 
danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania; 

3. c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je 
zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń; 

4. d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas 
ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją 
szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad 
interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. 



Prawo dostępu do danych 

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli 
ma to miejsce, masz prawo: 

1. a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
2. b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych 

osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym 
okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o 
prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu 
decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z 
przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 

3. c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

Prawo do sprostowania danych 

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. 
Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do 
pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli 
są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). 

Prawo do przenoszenia danych 

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je 
do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego 
operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały 
przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie 
możliwe. 

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf. 

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? 

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, 
spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter 
żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, 
spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym 
przedłużeniu terminu. 

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków 

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych 
osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. 

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci 
na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego 



Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 

 Jak dbamy o Politykę Prywatności 

Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach 
poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie lub przedstawimy zmiany 
do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w celu jej opublikowania. 

 


