POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
DOBROWOLNE PODANIE DANYCH
Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych oraz rekrutacji jest
dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich
poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze mną:
manuszczyk@gmail.com .
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SENSOS Magdalena Niedźwiecka –
Anuszczyk z siedzibą w Łodzi, ul. Okoniowa 5, NIP: 666-156-30-45, zwane dalej Administratorem
lub SENSOS. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych jedynie w niezbędnym
celach:
FORMULARZ KONTAKTOWY: „ZADAJ PYTANIE”, „ZAPISZ SIĘ”, „KONTAKT”
Jeśli wypełnisz i wyślesz do mnie wiadomość przez formularz elektroniczny „Zadaj pytanie”,
„Zapisz się” i „Kontakt” – to podane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach
rekrutacji - realizacji czynności do zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi
zostały przekazane do Administratora oraz w celu realizacji działań wykonywanych na
życzenie Pani/Pana przed lub w związku z zawarciem umowy, lub przedstawiania
i informowania Pani/Panu telefonicznie lub poprzez e-mail o kursach, treningach oraz
warsztatach organizowanych przez SENSOS. Dane te przechowywane są w siedzibie firmy w
bezpiecznym miejscu lub w mojej skrzynce e-mailowej w celach zarządzania pocztą oraz
wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Pani/Pana wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały
do nich dostępu.
Jeśli wypełnisz i wyślesz do mnie wiadomość przez formularz elektroniczny „Zadaj pytanie”,
„Zapisz się” i „Kontakt” wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach
np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych – będą wykorzystywane jedynie do
wysyłania e-maili informacyjnych ze strony sensos.pl. Inne osoby trzecie nie będą miały do
nich dostępu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
danych.

