
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś zapisując się na nasz 
newsletter. Dlatego chcemy przypomnieć Ci o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego 
potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.   
 

1. Administrator  
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Innowacyjnej Edukacji sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu przy Robotniczej 42A  53-608 Wrocław wpisany  do KRS pod numerem 0000793671 posługujący 
się numerem NIP 8982251451. Możesz się z nami skontaktować pisząc na adres szkolenia@iie.edu.pl  
2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych  
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłania do Ciebie naszego newslettera. Podstawą 
przetwarzania przez nas danych w tym zakresie jest Twoja zgoda, którą wyraziłeś wypełniając stosowny 
formularz zapisu na newsletter (art. 6 ust. 1 lit a RODO1). Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych było dobrowolne – nie było wymogiem ustawowym lub umownym, ale bez Twojej zgody 
nie moglibyśmy wysyłać do Ciebie newslettera.  

Przypominamy, że zgodę możesz w każdej chwili cofnąć wysyłając stosowne żądanie na 
adres szkolenia@iie.edu.pl lub klikając w link WYPISZ SIĘ który znajduje się na końcu każdej przesłanej przez 
nas wiadomości w ramach newslettera.  Informujemy, że w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na 
przetwarzanie Twoich danych osobowych, ich przetwarzanie przez nas do tego czasu będzie uznawane za 
zgodne z prawem.  
3. Kategorie odbiorców  
Twoje dane osobowe, które nam podałeś, mogą zostać przekazane do współpracujących z nami na stałe 
podmiotów, których lista zawarta jest w naszej Polityce Prywatności. Starannie weryfikujemy, czy każdy 
z tych podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne. Nie planujemy 
przekazywania Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
4. Okres przetwarzania  
Planujemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres prowadzenia przez nas newslettera, który otrzymujesz, 
lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na jego otrzymywanie.  

5. Twoje uprawnienia  
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do ich uzupełnienia, 
poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo do przenoszenia swoich 
danych. Twoje uprawnienia szczegółowo regulują przepisy RODO i może się okazać, że w niektórych 
sytuacjach ich wykonanie nie będzie możliwe ze względu na szczególne przepisy – w takim jednak przypadku 
poinformujemy Cię o tym i uzasadnimy nasze stanowisko.  
Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz wnieść skargę do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem.  
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je 
chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).  
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