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DLA KLIENTA - DRUKOWAĆ NA OSOBNEJ KARTCE
Informacja o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO),
informujemy, iż:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trening Funkcjonalny Świdnica spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000701823, NIP 884-278-56-90), ul. Jana Boduena de
Courtenay 8/3, 58-100 Świdnica
Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celach
kontaktowych, a także marketingowych – jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę.
Pani/Pana dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska decyzją
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady stwierdza, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony
danych osobowych przekazywanych z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach
Tarczy Prywatności UE-USA.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów
przetwarzania, jednak nie dłużej niż 10 lat.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem
przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych
osobowych.
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich
prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych
osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

