
Klauzula informacyjna dla kupujących kurs internetowy 

 

W związku z zakupem naszego kursu internetowego, szanując Twoje prawo do 
prywatności, poniżej przedstawiamy informacje, o tym kto i w jaki sposób przetwarza 
Twoje dane osobowe. 

 

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 
przetwarzane Twoje dane osobowe jest firma Adpresso Ewa Truszkowska z siedzibą 
przy ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznań. Dane firmy są następujące – NIP: 
7822322845 oraz REGON: 302760881. 

2. Jak możesz się z nami skontaktować?  

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych 
możesz się z nami kontaktować w następujący sposób: 

• listownie: na adres: ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznań,  
• telefonicznie: +48 538-101-900 
• mailem: kontakt@adpresso.pl  

 
3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzany Twoje dane osobowe?  

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy na zakup kursu 
internetowego, obsługi Twojego zamówienia, a także w celu dokonania rozliczeń. 
Dane te przetwarzamy w niezbędnym i minimalnym zakresie, aby móc ten cel 
zrealizować.  

Podstawą tego przetwarzania jest umowa, którą zawieramy na zakup i skorzystanie 
przez Ciebie z naszego kursu.  

4. Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?  

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to koniecznie do 
realizacji Twojego zamówienia, a także przez okres 5-letni, który jest wymagany 
przez przepisy podatkowe i rachunkowe i przez okres dochodzenia ewentualnych 
roszczeń. 

5. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? 

Twoich danych nie będziemy przekazywać innym nieuprawnionym podmiotom. 
Jednakże Twoje dane będą mogły być udostępnione, gdy będzie to wymagane przez 
przepisy prawa. 



Twoich danych nie będziemy również przekazywać do państw trzecich poza UE, 
a także do organizacji międzynarodowych. 

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, czyli 
tzw. profilowaniu. 

6. Jakie przysługują Tobie uprawnienia? 

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich 
przetwarzania oraz prawo do ich usunięcia, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, 
w których zostały zebrane lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub muszą 
zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego 
w przepisach prawnych. 
 
Jeśli będzie to technicznie możliwe oraz uzasadnione, to masz również prawo do 
przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora. 
 
Masz ponadto prawo do sprzeciwu, który możesz złożyć do nas, a także prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza 
przepisy prawa. 
 

7. Czy podanie danych jest dobrowolne? 
 
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże jest 
niezbędne, abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie. 
 

8. Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych? 
 
Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest umowa pomiędzy 
nami na zakup przez Ciebie kursu internetowego. Z tego względu Twoje dane będą 
nam potrzebne, aby móc zrealizować Twoje zamówienie na kurs. Jeśli nie podasz 
nam swoich danych nie będzie możliwy zakup i rozliczenie zakupu kursu, więc z tego 
powodu nie ma możliwości cofnięcia zgody. 


