
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
w zakresie narzędzi komunikacji tj. formularza kontaktowego, adresu email, telefonu 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO (Dz. Urz. UE L119/1) - informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EDUCUS Centrum Szkoleniowe Tomasz Kirszensztejn z siedzibą Rynek 14, 64-

200 Wolsztyn, NIP: 7791919021, REGON: 300624665, dla strony internetowej: www.educus.pl, kontakt mailowy pod adresem: 
educus@educus.pl 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu kontaktowania się z Panem/Panią przez administratora za 
pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora lub poczty elektronicznej lub telefonicznie, w związku 
z Pana/Pani zapytaniem, przy czym podstawą przekazywania będzie prawnie usprawiedliwiony interes Administratora w oparciu o 
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na kontaktowaniu się z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego na stronie internetowej 
Administratora lub podejmującymi kontakt z Administratorem w inny sposób, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, 
udzielaniu odpowiedzi na zapytania i uwagi klientów, marketingu towarów i usług Administratora. 

3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane 

osobowe w imieniu Administratora tj. dostawcy usług IT. 
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 2, będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie 

a następnie przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora, bądź przez okres 
niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2 wobec przetwarzania danych 
osobowych w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być 
wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani 
interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

9. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie, a ich 
niepodanie uniemożliwia nawiązanie kontaktu z Administratorem.  

11. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 

□ Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (m. in. poprzez e-mail, telefon, 

etc.) i automatycznych systemów wywołujących w celu prowadzenia za ich pomocą marketingu 
bezpośredniego przez EDUCUS Centrum Szkoleniowe Tomasz Kirszensztejn z siedzibą Rynek 14, 64-200 
Wolsztyn, NIP 7791919021, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 
(Dz. U. z 2018 poz. 1954, 2245, 2354, z 2019r poz. 643). 
 

□ Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w 

tym poczty elektronicznej) zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. 2019, poz. 123 z późn. zm.) przez EDUCUS Centrum Szkoleniowe Tomasz 
Kirszensztejn z siedzibą Rynek 14, 64-200 Wolsztyn, NIP 7791919021. 
 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych za 

pomocą środków telekomunikacji elektronicznej (w tym poczty elektronicznej) oraz przesyłania informacji 
marketingowych przez EDUCUS Centrum Szkoleniowe Tomasz Kirszensztejn z siedzibą Rynek 14, 64-200 
Wolsztyn, NIP 7791919021.  
 
 
Adres e-mail: ..................................................................................................................................................... 
 
 
Data ...............................................................                         Podpis ............................................................... 
 

 
Wypełnioną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy przesłać na adres e-mail: 

rekrutacja@educus.pl, bądź na adres korespondencyjny EDUCUS Centrum Szkoleniowe,  
ul. Rynek 14, 64-200 Wolsztyn 

http://www.educus.pl/
mailto:educus@educus.pl

