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INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH ZEBRANYCH OD
OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ"

!

!

Informujemy, że Administratorem danych osobowych zebranych w drodze zgłoszenia na kursy z
zakresu medycyny estetycznej i inne powiązane wydarzenia jest:!
TEXEL Zofia Kasprzak prowadząca działalność szkoleniową pod nazwą YOUVENA Aesthetic
Medicine Educational Center!
16 - 400 Suwałki, ul. Jana III Sobieskiego 22.!
Admnistrator powierzył funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych Małgorzacie Kasprzak Guzek - Dyrektorowi Generalnemu YOUVENA Aesthetic Medicine Educational Center.!
Dane zebrane w drodze zgłoszenia na kursy z zakresu medycyny estetycznej i inne powiązane
wydarzenia, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ). Dane zebrane są
niezbędne do zrealizowania usług na rzecz osoby, od której zebrano dane. !
Administrator w prowadzonej działalności gospodarczej przykłada dużą wagę do ochrony
informacji pozyskanych w związku z prowadzoną działalnością, w tym do ochrony danych
osobowych. W tym celu Administrator wdrożył niniejszą Politykę.!
Dane zebrane w drodze zgłoszenia na kursy z zakresu medycyny estetycznej i inne powiązane
wydarzenia, przetwarzane są nadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ).
Przetwarzanie na podstawie zgody obejmować będzie czynności, które nie są niezbędne do
wykonania usługi, ale ułatwią jej wykonanie.!
Dane osobowe zbierane są w celu wykonania usługi szkoleniowej lub innej związanej z
powiązanym wydarzeniem, której stroną będzie Administrator. Podanie zbieranych danych jest
niezbędne do realizacji usługi.!
Zbiór przetwarzanych danych osobowych obejmuje klientów Administratora i zawiera:!

- imię i nazwisko,!
- adres mailowy,!
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- numer telefonu,!
- Numer Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza,!
- dane do fakturowania.!
Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej służą Administratorowi do:!

-

kontaktu z klientem,!
odpowiedzi na jego zapytania,!
zawierania i realizacji umów,!
sprzedaży produktów,!
wystawiania faktur,!
wysyłania ofert handlowych,!
wysyłania informacji marketingowych i handlowych.!

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.!
Kontakt z administratorem możliwy jest:!
1. w formie pisemnej, pisząc na adres: TEXEL Zofia Kasprzak prowadząca działalność
szkoleniową pod nazwą YOUVENA Aesthetic Medicine Educational Center, 16 - 400 Suwałki, ul.
Jana III Sobieskiego 22;!
2. w formie telefonicznej, kontaktując się z numerem telefonu: +48 664 133 994;!
3. w formie elektronicznej, pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail: rodo@youvena.com.!
Zebrane dane ujawnione mogą zostać podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu
administratora. Będą to w szczególności podmioty współpracujące z administratorem w
wykonywaniu usług szkoleniowych i innych powiązanych.!
Dane przetwarzane będą przez czas nieokreślony lub stwierdzenia, że z tytułu umowy nie
przysługują administratorowi żadne roszczenia.!
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które
Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.!
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu
77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes
Urzędu Danych Osobowych.!
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