
 

Polityka prywatności 
 
 

Informacja dla użytkowników strony internetowej www.imart-info.pl 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż od 25 maja 2018 roku w Polsce 

będą stosowane nowe przepisy dotyczące ochrony danych w skrócie RODO.  

Nowe przepisy zapewniają Pani/Panu większą ochronę i kontrolę Pani/Pana danych osobowych. 

Realizując wyrażone w RODO obowiązki, niniejszym przekazujemy informacje w zgodzie z Art. 13 

ustawy RODO.  

Po pierwsze, podajemy, kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Administratorem 

Danych Osobowych jest IMART kontakt; e-mail: imart@imart-info.pl, tel. +48 502 660 992. 

Po drugie, zgodnie z RODO podajemy skąd mamy Pani/Pana dane osobowe. Pani/Pana dane 

osobowe mamy, bo podała/ł je Pani/Pana na formularzu kontaktowym wysyłając do Nas wiadomość 

za pośrednictwem strony www.imart-info.pl. Strona korzysta również z plików cookies, które  służą 

poprawie funkcjonalności strony. O plikach cookies został Pani/Pan poinformowany przy wejściu po 

raz pierwszy na stronę za pośrednictwem specjalnego komunikatu.  Pliki cookies możne Pani/Pan 

usunąć z komputera korzystając z ustawień internetowej przeglądarki. 

Po trzecie, zgodnie z RODO informujemy o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

podstawie przetwarzania; 

• przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne w celu wykonania w/w usług szkoleniowych i 

że podstawą przetwarzania danych osobowych jest właśnie przesłany formularz kontaktowy 

ze strony www.imart-info.pl oraz, że bez przetwarzania tych danych nie możemy 

odpowiedzieć na przesłaną wiadomość ani zrealizować w/w usług szkoleniowych. 

• utrzymanie plików, cookies dla zapewnienia  funkcjonowania strony www.imart-info.pl. 

 Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w 

swojej przeglądarce. 

• podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest także prawnie uzasadniony 

interes Administratora w tym możliwość prowadzenia wobec Pani/Pana marketingu 

związanego z oferowaniem naszych usług, oparty na art. 6.ust1. lit f – przetwarzanie 

Pani/Pana danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora a także Pani/Pana zgoda na przesyłanie informacji. 

Po czwarte, informujemy, że realizujemy wszystkie Pani/Pana prawa gwarantowane przez RODO. 

Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że Pani/Pana dane 

osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

Po piąte, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z 

realizacją w/w projektów edukacyjnych oraz przez okres ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń na 

podst. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - po tym terminie Pani/Pana dane zostaną usunięte. 
 

Użytkowniku strony www.imart-info.pl jeśli masz jakieś pytania dotyczące Pani/Pana danych 

osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na podane wyżej dane kontaktowe.  
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