
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe,
jest  Trening Uważności – Monika Kaleta z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 35/69 (dalej
„Ja”, „Trening Uważności") operator strony internetowej dostępnej pod adresem 

www.  trening-uwaznosci.pl   
W Trening Uważności nie wyznaczono inspektora danych osobowych.

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?

Napisz na adres e-mail: mindfulness.tychy@gmail.com 

Skąd mam Twoje dane?

• Otrzymałam je od Ciebie na ankiecie, w której proszę o informację zwrotną i pytam, czy osoba
chce zostać w kontakcie po zakończeniu warsztatu lub kursu mindfulness. Taką ankietę rozdaję
zawsze na zakończenie warsztatów lub kursów mindfulness wszystkim uczestnikom. Lub

• zapisałaś/eś się na mój newsletter przez moją stronę internetową lub

• poprosiłaś/eś o zapisanie na moją listę mailingową przez wysłanie mi maila z taką prośbą,
zgodą lub poprosiłaś/eś o to w rozmowie telefonicznej  ze mną, co potwierdziłam następnie
mailem do ciebie.

Jaki  jest  cel  i  podstawa  prawna  przetwarzania  Twoich  danych  osobowych  przez  Trening
Uważności?

Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

• obsługi zapytań i zgłoszeń, które do mnie kierujesz;
• kontaktowania  się  z  Tobą  w  celach  informacyjnych  i  marketingowych  –  np.  gdy  wysyłam

newsletter informujący o warsztatach, kursach, moich nowych inicjatywach, z których możesz
skorzystać;

• kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług – np. zgłoszenie na
kurs, dokonywanie płatności, wystawianie przeze mnie faktury;

• wyrażania opinii o zrealizowanym kursie, warsztacie, lekcji lub coachingu;

• prowadzenie analiz statystycznych.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają ode mnie przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych
i rachunkowych. Muszą być przechowywane i archiwizowane, abym mogła wykazać spełnienie przeze
mnie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jeśli się na to zgodzisz, mogę także przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania  danych  w  plikach  cookies.  Informacja  taka  znajduje  się  na  mojej  stronie
internetowej wraz z opcjami "Rozumiem", "Nie zgadzam się".
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Zgodę na przetwarzanie  danych osobowych,  możesz  wycofać  w  dowolnym momencie  w  ten  sam
sposób jak ją wyraziłeś. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie dane osobowe zbieram?

Aby świadczyć usługę typu warsztat, lekcja lub spotkanie coachingowe proszę o Twoje imię, nazwisko i
telefon do kontaktu lub e-mail. Kiedy zapisujesz się na newsletter, wymagam Twojego adresu email.
Kiedy zapisujesz się  na kurs,  wymagam podania imienia,  nazwiska,  adresu zamieszkania,  numeru
telefonu i  adresu email.  Jeżeli  wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania
innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami
podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Trening Uważności w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych,  tj.  prawo  dostępu,  sprostowania  oraz  usunięcia  Twoich  danych,  ograniczenia  ich
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w  tym  profilowaniu,  a  także  prawo  do  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Twoich  danych
osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla
których  zostały  zebrane  przez  Trening  Uważności;  cofniesz  swoją  zgodę  na  przetwarzanie
danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane
niezgodnie  z  prawem;  dane  powinny  być  usunięte  w  celu  wywiązania  się  z  obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług
drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe  –  możesz  żądać  ograniczenia  przetwarzania  Twoich  danych  na  okres
pozwalający  nam  sprawdzić  prawidłowość  tych  danych;  Twoje  dane  będą  przetwarzane
niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam
już  potrzebne,  ale  mogą  być  potrzebne  Tobie  do  obrony  lub  dochodzenia  roszczeń;  lub
wniesiesz  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych  –  do  czasu  ustalenia,  czy  prawnie
uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na
podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w
sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do
własciwego organu ochrony danych osobowych.

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?

Nie udostępniam Twoich danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym. 

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?

Przechowuję Twoje dane osobowe w celach:



• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• marketingowych 

do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub tak długo, jak
jest to wymagane przepisami prawa.

Czy przekazuję Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazuję Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzam Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Jakie masz prawa wobec Trening Uważności w zakresie przetwarzanych danych?

Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na
podany  adres  administratora:  mindfulness.tychy@gmail.com lub  naciśnięcie  linku  w  mailach
newsletterowych o anulowaniu subskrypcji. 

Niniejszy e -mail  jest również formą realizacji  przez Trening Uważności, jako administratora danych
osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.
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