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KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Ciesielski prowadzący Akademię Osteopatii z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 92 (NIP 736 151 71 94), zwany dalej Akademią.
Kontakt we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych jest możliwy
bezpośrednio w siedzibie Akademii, pocztą na ww. wskazany adres, telefonicznie pod numerem telefonu
668 641 708 oraz mailowo na adres : kontakt@akademiaosteopatii.pl .
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędna do podjęcia działań przez Akademię.
Państwa dane będą przetwarzane, zależnie od celu ich przekazania za pośrednictwem strony internetowej
www.akademiaosteopatii.pl, do:
• udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy przez czas niezbędny do
załatwienia sprawy, będącej przedmiotem zgłoszenia, lub
• rejestracji i uczestnictwa w Drzwiach Otwartych organizowanych przez Akademię Osteopatii do
końca miesiąca następującego po dniu, w którym odbyły się Dni Otwarte, lub
• w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do czasu zakończenia rekrutacji.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom,
sądom i prokuraturze oraz podmiotom współpracującym z Akademią w zakresie prawidłowej realizacji celu,
o którym mowa powyżej.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do Państwa danych,
b) prawo do sprostowania Państwa danych,
c) prawo do usunięcia danych, o ile nie są one niezbędne do wykonania umowy lub ze względu na
uzasadnione interesy Akademii,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych.
Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, o ile dalsze przetwarzanie danych osobowych
nie jest niezbędne do realizacji celu wskazanego powyżej lub ze względu na uzasadnione interesy
Administratora, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej
uprzednio zgody.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

