
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest 
w Poznaniu 60-398 Poznań, ul. Bukowska 130B/7.

2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w 
cywilna jest Anna Krenc, dostępna pod adresem

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez 
cywilna drogą elektroniczną informacji
o nowych wydarzeniach, o oferowanych przez nas
bezpłatnych webinarach i promocjach
kontaktowy umieszczony na stronie www.
przetwarzać Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe przetwarzane też będą w
realizacji zamówień elektronicznyc
przesyłek pocztowych. 

4) Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas 
szkolenia lub dzięki kontaktowi z nami poprzez formularz na stronie Kontakt.

5) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres dostępności usługi newsletter i
sprzedaży szkolenia lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

6) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Masz prawo wniesienia skargi
Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie niemożność otrzymywania informacji dotyczących oferowanych
przez Edukreatywne usług w formie newslettera lub wysyłania do Ciebie zakupionych i 
zamówionych usług. 
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