
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Agnieszka Olchawska 
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Olchawska SPIN Szkolenia i Doradztwo, ul Bukietowa 
5, 31-324 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i 
prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji (podstawa przetwarzania danych: uzasadniony interes 
administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub 
wykonania umowy przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO). Administrator może przetwarzać dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją 
mailową także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 
1 lit. f RODO).  

Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
Administrator lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Administrator może powierzyć dane osobowe 
hostingodawcy strony internetowej, na której zamieszczony jest formularz kontaktowy. 

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo  
do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która 
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w 
podobny sposób istotnie na nią wpływa. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), na zasadach wskazanych tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną 
korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy z Administratorem.  

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów.  

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. 
powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora, możesz w dowolnym momencie wnieść 
sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po 
wniesieniu sprzeciwu Administrator nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on 
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i 
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu 
lub realizacją Twoich praw) możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: ao@spincoaching.pl  
lub pod wskazanym powyżej adresem działalności gospodarczej Administratora.  
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