
POLITYKA	PRYWATNOŚCI		

Państwa	prywatność	jest	dla	mnie	bardzo	ważna.	Chciałbym	abyście	Państwo	w	trakcie	korzystania	z	ofe-

rowanych	przeze	mnie	usług	nie	obawiali	się	o	bezpieczeństwo	powierzonych	mi	danych	osobowych.	W	

związku	 z	 powyższym	 poniżej	 prezentuję	 Państwu	 najważniejsze	 informacje	 o	 zasadach	 przetwarzania	

Państwa	danych	osobowych	oraz	 regułach	dotyczących	plików	Cookies,	 które	 są	wykorzystywane	przez	

mój	Serwis.		

	

DEFINICJE	

Poniżej	znajdą	Państwo	deEinicję	pojęć	często	używanych	w	niniejszym	dokumencie.		
• Dane	osobowe	lub	Dane	–	oznaczają	wszelkie	informacje	o	osobie	Eizycznej	zidentyEikowanej	lub	

możliwej	do	zidentyEikowania	poprzez	 jeden	 lub	kilka	szczególnych	czynników	określających	 Ei-

zyczną,	 Eizjologiczną,	 genetyczną,	 psychiczną,	 ekonomiczną,	 społeczną	 lub	 kulturową,	w	 tym	 IP	

urządzenia,	dane	o	lokalizacji,	identyEikator	internetowy	oraz	informacje	gromadzone	za	pośred-

nictwem	plików	cookie	oraz	innej	podobnej	technologii.	
• Polityka	–	oznacza	niniejszą	Politykę	prywatności.		
• RODO	 –	 oznacza	 Rozporządzenie	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	 2016/679	 z	 dnia	 27	

kwietnia	2016	r.	w	sprawie	ochrony	osób	Eizycznych	w	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobo-

wych	i	w	sprawie	swobodnego	przepływu	takich	danych	oraz	uchylenia	dyrektywy	95/46/WE.		
• Serwis	–	oznacza	serwis	internetowy	prowadzony	przeze	mnie	pod	adresem:	www.emocjonalne-

iq.pl.	 Celem	 Serwisu	 jest	 dostarczanie	 treści	 oraz	 produktów	 i	 usług	 dla	 biznesu	 oraz	 klientów	

indywidualnych.		
• Użytkownik	–	oznacza	osobę	Eizyczną	korzystającą	z	Serwisu	lub	jego	pojedynczej	funkcjonalno-

ści.	

	

KTO	JEST	ADMINISTRATOREM	MOICH	DANYCH	OSOBOWYCH?	

Administratorem,	czyli	podmiotem	decydującym	o	tym,	jak	będą	wykorzystywane	Państwa	Dane	osobowe,	

jestem	ja,	czyli	Aleksander	Sienkiewicz	prowadzący	działalność	gospodarczą	pod	Eirmą:	ASC	ALEKSANDER	

SIENKIEWICZ,	(dalej	„ASC”)	z	siedzibą	w	Oławie	ul.	Różana	15,	NIP:	912-174-27-39.	W	przypadku	pytań	

związanych	z	przetwarzaniem	Państwa	danych	osobowych	proszę	o	kontakt	pod	adresem	e-mail:	szkole-

nia@oleksienkiewicz.pl.	Mogą	Państwo	również	skontaktować	się	ze	mną	pocztą	tradycyjną	na	wyżej	po-

dany	adres.	

SKĄD	ASC	MA	MOJE	DANE?	

Występując	w	 charakterze	 administratora	danych	osobowych	dysponuję	 tylko	 i	wyłącznie	 tymi	danymi,	

które	zostały	mi	przez	Państwo	udostępnione	(lub	zostały	udostępnione	przez	podmiot,	który	skierował	

Pana/Panią	na	organizowane	przeze	mnie	szkolenie).	Przeważnie	przekazują	mi	Państwo	Dane	osobowe	

w	treści	uzupełnionych	zamówień	lub	w	treści	kierowanych	do	mnie	wiadomości	e-mail.		

CZY	PRZEKAZANIE	DANYCH	ASC	BYŁO	KONIECZNE?		

Nie	muszą	mi	Państwo	przekazywać	swoich	danych	osobowych.	Przekazania	mi	przez	Panią/Pana	danych	

osobowych	 jest	 dobrowolne.	 Jednocześnie	 informuję	 jednak,	 że	 jeżeli	 nie	 podadzą	 mi	 Państwo	 danych	

osobowych	w	treści	formularza	kontaktowego,	to	nie	będę	miał	możliwości	odpowiedzieć	na	skierowane	

zapytanie,	a	jeżeli	nie	podadzą	mi	Państwo	danych	na	etapie	zawierania	umowy	(dotyczącej	np.	realizacji	

szkolenia),	to	jej	zawarcie	nie	będzie	możliwe.	Oczywiście	w	takim	przypadku	nie	będzie	możliwa	również	

realizacja	uprawnień,	które	wynikałaby	z	faktu	zawarcia	takiej	umowy.	

JAKI	JEST	CEL	PRZETWARZANIA,	JEGO	PODSTAWA	PRAWNA	I	JAK	DŁUGO	ASC	PRZETWARZA	MOJE	

DANE	OSOBOWE?	
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Poniżej	wyjaśniam	w	jakim	celu,	w	oparciu	o	jaką	podstawę	prawną	i	przez	jaki	czas	planuję	przetwarzać	

Państwa	Dane	osobowe:	

JAKIE	MAM	UPRAWNIENIA	WOBEC	ASC	W	ZAKRESIE	PRZETWARZANYCH	DANYCH?	

W	 związku	 z	 faktem	 przetwarzania	 przeze	mnie	 Pani/Pana	 danych	 osobowych,	 może	 Pan/i	 żądać	 ode	

mnie:	
• dostępu	do	swoich	danych	osobowych;	

Cele	przetwarzania Podstawa	 prawna	 prze-

twarzania

Okres	przechowywania

Przetwarzanie	 danych	 osobowych	

w	 celu	 udzielenia	 odpowiedzi	 na	

pytania	 skierowane	 do	 mnie	 za	

pośrednictwem	 formularza	 kon-

taktowego	 znajdującego	 się	 w	

Serwisie	lub	na	mój	adres	e-mail.

Podstawą	 przetwarzania	

danych	 jest	 mój	 uzasad-

niony	 prawnie	 interes	wy-

rażający	 się	 w	 udzieleniu	

odpowiedzi	na	 skierowane	

do	mnie	pytania.	

Dane	przetwarzane	są	zasadniczo	

przez	okres	12	miesięcy	od	chwili	

ich	 otrzymania,	 liczonych	 jednak	

(dla	 ułatwienia)	 od	 1	 stycznia	

kolejnego	roku.	

Przetwarzanie	 danych	 osobowych	

w	 celu	 zawarcia	 i	 wykonania	

umowy	 z	 Klientem	 (do	 zawarcia	

umowy	 dochodzi	w	 szczególności	

w	 sytuacji	 zamówienia	 Szkolenia	

za	pośrednictwem	Serwisu).	

Przetwarzanie	 danych	 osobowych	

w	 celu	 realizacji	 uprawnień	 Stron	

wynikających	 z	 zawartej	 umowy	

(obsługa	 reklamacji,	 skarg,	 reali-

zacja	 prawa	 do	 odstąpienia	 od	

umowy,	 ale	 też	dochodzenie	 rosz-

czeń	 ASC,	 obrona	 przed	 roszcze-

niami	 kierowanymi	 względem	

ASC).

Podstawą	 przetwarzania	

danych	 jest	 fakt,	 że	 podej-

mowane	 są	 działania	 na	

żądanie	 osoby,	 z	 którą	 ma	

zostać	 zawarta	 umowa,	

fakt	 że	 Dane	 są	 niezbędne	

do	 wykonania	 umowy,	

przepisy	 prawa	 (w	 zakre-

sie	 obowiązków	 Eiskalny-

ch)	 i	wreszcie	mój	uzasad-

niony	prawnie	interes.	

Pozyskane	 w	 omawiany	 sposób	

Dane	 osobowe	 są	 przeze	 mnie	

przetwarzane	 przez	 okres	 obo-

wiązywania	 umowy,	 a	 po	 jej	 wy-

konaniu	 –	 przez	 okres	 przedaw-

nienia	 roszczeń	 Stron	 wynikają-

cych	z	tej	umowy.	Okres	ten	może	

być	nieznacznie	wydłużony	 jeżeli	

wynika	 to	 z	 moich	 obowiązków	

wynikających	 z	 przepisów	 prawa	

(np.	udokumentowanie	transakcji	

dla	celów	podatkowych).	

Przetwarzanie	 danych	 osobowych	

w	celu	podjęcia	przeze	mnie	dzia-

łań	 w	 ramach	 tzw.	 marketingu	

bezpośredniego.	

Podstawą	 przetwarzania	

danych	 jest	 mój	 uzasad-

niony	 prawnie	 interes	

(przepisy	 prawa	 dopusz-

czają	 ujęcie	 marketingu	 w	

tym	polu).	

Dane	 osobowe	 w	 omawianym	

zakresie	 przetwarzane	 są	 przeze	

mnie	do	czasu	złożenia	sprzeciwu	

wobec	ich	przetwarzania.	Po	jego	

złożeniu	 Dane	 będą	 przeze	mnie	

niezwłocznie	usunięte.	



• sprostowania	Pana/i	danych	osobowych	w	przypadku,	w	którym	Dane	są	nieprawidłowe	lub	nie-

kompletne;	
• usunięcia	Pana/i	danych	osobowych	danych	w	przypadku,	w	którym	Dane	nie	są	już	niezbędne	do	

celów,	dla	których	zostały	zebrane	lub	zgłosi	Pani/Pan	uprzednio	sprzeciw	wobec	przetwarzania	

tych	danych,	 lub	Dane	są	przetwarzane	niezgodnie	z	prawem	lub	Dane	powinny	być	usunięte	w	

celu	wywiązania	się	z	obowiązku	wynikającego	z	przepisu	prawa;	
• ograniczenia	przetwarzania	Pana/i	danych	osobowych,	gdy	Dane	są	nieprawidłowe,	 lub	dane	są	

przetwarzane	niezgodnie	 z	prawem,	 ale	nie	będzie	Pani/Pan	 chciał/a,	 aby	 zostały	usunięte,	 lub	

Pani/Pana	Dane	nie	 są	 już	mi	potrzebne,	ale	mogą	być	potrzebne	Pani/Panu	do	obrony	 lub	do-

chodzenia	roszczeń,	lub	wniesie	Pani/Pan	sprzeciw	wobec	przetwarzania	danych	–	do	czasu	usta-

lenia,	czy	prawnie	uzasadnione	podstawy	są	nadrzędne	wobec	podstawy	sprzeciwu;	
• sprzeciwu,	jeśli	przetwarzanie	Pana/i	danych	osobowych	odbywa	się	na	podstawie	prawnie	uza-

sadnionego	 interesu	 i/lub	dla	 celów	 statystycznych,	marketingu	bezpośredniego	w	 tym	proEilo-

wania.	

Jeśli	chcecie	Państwo	skorzystać	ze	swoich	praw	proszę	o	kontakt	elektroniczny	na	adres:	e-mail:	szkole-

nia@oleksienkiewicz.pl	lub	pisemnie	-	ASC	ALEKSANDER	SIENKIEWICZ,	ul.	Różana	15,	55-200	Oława.	

Przypominam,	 że	ma	Pani/Pan	również	prawo	wnieść	skargę	w	związku	z	przetwarzaniem	przeze	mnie	

Pana/i	danych	osobowych	do	Prezesa	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych	(adres:	Biuro	Prezesa	Urzędu	

Ochrony	Danych	Osobowych,	ul.	Stawki	2,	00-193	Warszawa).	

KIM SĄ ODBIORCY MOICH DANYCH? 

Dokładam	niezbędnej	staranności,	by	osoby	nieupoważnione	nie	uzyskały	dostępu	do	Pana/i	danych	oso-

bowych,	 które	 zostały	mi	przekazane.	W	 rezultacie	powyższego	do	Pani/Pana	danych	osobowych	mogą	

mieć	dostęp	wyłącznie	podmioty	 lub	osoby,	 z	którymi	współpracuję	 (są	 to	 starannie	wyselekcjonowane	

podmioty,	 które	 dają	 gwarancje	 bezpieczeństwa	 przetwarzania	 Państwa	 danych	 osobowych,	 a	 których	

usługi	 są	mi	 niezbędne	w	 zakresie	 prowadzonej	 przeze	mnie	 działalności	 gospodarczej),	 lub	 podmioty	

uprawnione	 do	 otrzymania	 Państwa	 danych	 w	 oparciu	 o	 powszechnie	 obowiązujące	 przepisy	 prawa.	

Powyższe	grono	obejmuje:		
• banki	i	podmioty	obsługujące	płatności;	
• podmioty	 realizujące	 obsługę	 przesyłek	 (np.	 wysyłka	 materiałów	 szkoleniowych	 lub	 certyEika-

tów);	
• trenerzy	przeprowadzający	dla	Państwa	szkolenia;	
• osoby	lub	Eirmy	wspierające	obsługę	mojej	Eirmy,	w	tym	np.	dostawcy	systemów	teleinformatycz-

nych,	podmioty	wspierające	mnie	w	zakresie	IT,	biura	rachunkowe,	doradcy	podatkowi	i	adwokaci	

oraz	radcowie	prawni.		

Jeśli	jest	to	konieczne,	ze	wskazanymi	podmiotami	zawieram	stosowne	umowy,	w	których	deEiniowane	są	

odpowiednie	gwarancje	ochrony	Państwa	danych	osobowych	(mam	tu	na	myśli	umowy	powierzenia	prze-

twarzania	danych	osobowych).		

	

CZY MOJE DANE SĄ U WAS BEZPIECZNE? 

Tak	 jak	zaznaczyłem	na	wstępie,	przetwarzając	Państwa	Dane	osobowe	przykładam	bardzo	dużą	uwagę	

do	ich	bezpieczeństwa.	Wychodzę	z	założenia,	że	o	te	Dane	należy	dbać	tak	samo,	jakby	to	były	Dane	doty-

czące	 mnie	 samego.	 W	 związku	 z	 powyższym	 stosuję	 odpowiednie	 środki	 organizacyjne	 i	 techniczne	

zgodne	 z	 prawem	 i	 praktykami	 rynkowymi	 w	 zakresie	 ochrony	 Państwa	 danych	 osobowych.	 Sh rodki	 te	

obejmują	 m.in.	 szyfrowanie	 danych,	 szyfrowanie	 połączeń	 za	 pomocą	 certyEikatu	 SSL,	 czy	 nadawanie	

uprawnień	dostępu	dla	osób,	które	mają	dostęp	do	Państwa	Danych.		
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WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNEJ TECHNOLOGII NA STRONIE INTERNETOWEJ 

Prowadzony	przeze	mnie	serwis	może	wykorzystywać	pliki	Cookies.	Pliki	Cookies	(ciasteczka)	są	to	nie-

wielkie	informacje	tekstowe	w	postaci	plików	tekstowych,	wysyłane	przez	serwer	i	zapisywane	po	stronie	

osoby	odwiedzającej	stronę	internetową	(np.	na	dysku	twardym	komputera,	laptopa,	czy	też	na	karcie	pa-

mięci	smartfona).	

Plików	Cookies	używać	mogę	w	celach	statystycznych,	reklamowych	oraz	funkcjonalnych.	Więcej	informa-

cji	na	ten	temat	(w	tym	również	informacje	w	jaki	sposób	przeglądać	Stronę	bez	korzystania	z	plików	Co-

okies)	znajdą	Państwo	na	stronie	internatowej:	https://wszystkoociasteczkach.pl/		

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Niniejsza	Polityka	może	zostać	przeze	mnie	zaktualizowana	w	przyszłości.	Nastąpi	 to	poprzez	opubliko-

wanie	nowej	wersji	Polityki	w	Serwisie.		

Przedstawiona	powyżej	wersja	Polityki	Prywatności	obowiązuje	od	12.07.	2021	r.
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