
 
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 (zwanego dalej RODO) 
przedstawiamy Państwu poniższą klauzulę informacyjną. 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych i danych Państwa dziecka zawartych w formularzu jest Niepubliczna Placówka 
Oświatowa Akademia Nauki Koszalin z siedzibą ul Staszica 38 75-499 Koszalin, e-mail: biuro@akademianauki-
koszalin.pl, tel. 733 278 182. (zwana dalej Akademią), 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a) Organizacja spotkań, szkoleń, webinariów oraz przesyłania ewentualnych materiałów dotyczących 
organizowanych powyższych działań  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która 
została wyrażona przez  działanie polegające na wypełnieniu formularza kontaktowego; 

b) w przypadku wyrażenia wyraźnej oddzielnej zgody innej niż wskazana w pkt a) dane mogą być 
przetwarzane w celach marketingowych produktów własnych i związanych z działalnością Akademii (art. 
6 ust. 1 lit. a RODO),; 

c) badanie satysfakcji klientów związanych z oferowanymi usługami przez Akademię na podstawie art. 6 
ust 1 lit f RODO tj. uzasadnionego interesu administratora danych. W takim przypadku dane będą 
wykorzystywane tylko tych osób które były klientami Akademii lub uczestniczyły w imprezach 
organizowanych przez Akademię. 

3. Odbiorcy danych  
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty dostawcy usług, którym Administrator zleca usługi 
związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z realizacją w/w wskazanych celów (np. firmy 
informatyczne, firmy marketingowe itp.). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia 
danych zawartej z Akademią  i tylko zgodnie z poleceniami Akademii. 

4.  Okres przechowywania danych osobowych  
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągniecia celu wskazanego w pkt 2 lit a), wycofania 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacjach opisanych w kpt. 2 lit a) i b) lub do czasu zgłoszenia 
sprzeciwu w sytuacjach wskazanych w pkt  2  c) 

5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych 
decyzji  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,  
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
e) prawo do sprzeciwu  
f) prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Pani/Pana danymi osobowymi, jednak 

cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się tymi danymi osobowymi przez 
cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Akademią. 
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Wymóg podania danych  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować  brakiem możliwości 
udziału w działaniach organizowanych przez Akademię . 
 
 
 


