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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH  
OSOBOWYCH 
 

 

Szanowni Państwo, 

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem 
obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).  

Ponieważ wypełniają Państwo formularz kontaktowy na stronie internetowej www.akademiaboston.pl koniecznym jest 
wyrażenie zgody o treści wskazanej poniżej.  Kliknięcie zgody / wyślij oznacza:  

1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w formularzu kontaktowym danych osobowych, w związku z 

wysłanym zapytaniem/prośbą o kontakt. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne abyśmy mogli się z 

Panią/Panem skontaktować drogą mailową lub telefoniczną. Zostałam/łem również poinformowana/ny że 

przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo ich poprawy, jak również, że niniejszą zgodę mogę wycofać 

w dowolnym czasie.  

2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie drogę elektroniczną na wskazany adres e- mail informacji handlowych w     

rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Akademii 

Językowej Boston. 

Akademia Językowa Boston reprezentowana przez I.Aliberti z siedzibą w 43-300 Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 70, NIP: 

9371410033, jest  administratorem Państwa danych osobowych.  

 

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że:  

- Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z realizacją zapytania, które będą wykorzystywane w 
sprawach informacyjnych lub marketingowych związanych z działalnością AJB.    
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych,  

-  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych, 

- mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@akademiaboston.pl oraz zostali Państwo poinformowani, że jej wycofanie 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej 

wycofaniem. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zaprzestania prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Administratora 

- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych 

Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

- w sprawie ochrony danych może Pan/Pani skontaktować się z administratorem danych AJB  drogą pisemną pod adresem: 

info@akademiaboston.pl 
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