
Niniejszy dokument reguluje kwestie dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku 

z korzystaniem ze strony internetowej https://wszystkoocoachingu.pl/ (dalej: „portal” lub 

„strona”) w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”). 

 

1. Administrator 

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej jest 

NORMAN BENETT K. GRELA-ŁĘŻAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA (dalej: 

„Administrator”), tj. spółkę z siedzibą w Komorowie, prowadzącą działalność pod adresem Ul. 

3 Maja 11A, 05-806 Komorów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod 

numerem KRS: 0000087956, NIP: 5342154482, REGON: 017263031. W sprawach 

dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem na 

następujący adres email: biuro@wszystkoocoachingu.pl . 

 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych 

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie: 

a) niezbędności do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) celem: 

a. świadczenia usługi newsletter; 

b. umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną na 

stronie; 

b) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu podmiotów 

współpracujących z Administratorem; 

c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla 

celu: 

a. obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem 

Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń. 

 

3. Przekazywanie danych osobowych 

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie 

na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w zakresie służącym realizacji ww. 

celów, w szczególności 

a) podmiotowi dostarczającemu nam oprogramowanie do zarządzania relacjami (CRM), 

b) podmiotowi przechowującemu dla nas dane osobowe, 

c) podmiotowi zajmującemu się obsługą informatyczną Administratora, w tym związaną z 

obsługą newslettera lub dostarczającemu mu rozwiązania informatyczne, 

d) podmiotom dostarczającym usługi pocztowe i kurierskie, 
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e) urzędom skarbowym w razie kontroli i biegłym rewidentom w ramach audytu 

finansowego. 

Przekazujemy Państwa dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie 

danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych 

do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane. 

 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres świadczenia usługi newsletter, 

do czasu rezygnacji z niej przez Państwa z tej usługi. 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę, która została przez Państwa 

udzielona, Państwa dane będą przechowywane przez okres do momentu wycofania zgody. W 

każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na 

przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z 

Administratorem. Cofnięcie przez ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania Państwa danych w okresie do cofnięcia zgody. 

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłosi Pani/Pan 

skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych. 

 

5. Przysługujące prawa 

 

Na każdym etapie, gdy przetwarzane są Państwa dane osobowe przysługują Państwu 

określone prawa, tj. 

1. prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych; 

2. prawo sprostowania danych osobowych 

3. w zakresie dopuszczalnym RODO prawo do żądania usunięcia 

przetwarzanych danych osobowych 

4. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzanych danych osobowych 

5. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania adresu 

email oraz danych w formularzu nie będziesz mógł otrzymać od nas newslettera. 

6. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych 

 



Przysługuje Państwu prawo do otrzymania danych w formacie ustrukturyzowanym, nadającym 

się do odczytu maszynowego. 

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

Wszelkie pytania i wnioski związane z danymi należy kierować na adres Administratora 

przedstawiony powyżej bądź na emailem biuro@wszystkoocoachingu.pl . 

Informujemy również, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Dane nie są 

profilowane. 

7. Zmiany w Polityce Prywatności 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego dokumentu, w szczególności w 

sytuacji gdy obowiązujące przepisy prawa nałożą na Administratora nowe obowiązki w 

zakresie przetwarzania danych osobowych.  
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