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POLITYKA PRYWATNOŚCI  

STOWARZYSZENIA ANGIELSKI W MEDYCYNIE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679        

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016r.), zwanego dalej RODO, 

informujemy, co następuje: 

 

Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana/Panią będącego/będącą 

Podmiotem danych jest Stowarzyszenie Angielski w Medycynie, ul. Rabatki 5, 80-299 

Gdańsk.  

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy 

angielskiwmedycynie@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące 

uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

 prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

 prawo do usunięcia danych osobowych, 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w zautomatyzowanych systemach 

przetwarzania,   

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

 prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie; 

jeżeli takowa zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność      

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego. 
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W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres                             

e-mail angielskiwmedycynie@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Prosimy pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio 

Pana/Panią zidentyfikować. 

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 

danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy, w tym nawiązanie kontaktu                

i  prowadzenie korespondencji.  

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art.          

16 – 21 RODO. 
 

Bezpieczeństwo 

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy 

podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych 

przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą 

starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego 

nieupoważnione. 
 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców, czyli podmioty, z których 

usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Pana/Pani rzecz usług             

czy realizacji zamówień. 

 
1. home.pl SA – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym 

serwerze skrzynki pocztowej, 
2. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej   

w oparciu o serwery Google, 
3. The Rocket Science Group, LLC d.b.a MailChimp – w celu korzystania z systemu 

MailChimp, w którym przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe w przypadku zapisania się 
do newslettera, 

4. osoby, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem 
technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Pani/Pana danych 
osobowych, 

5. podwykonawcy, którzy mogą brać udział w świadczeniu na Pana/Pani rzecz usług 
prawnych, księgowych i pocztowo-kurierskich.  
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Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują 

stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych 

wymaganych przez przepisy prawa. 
 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz systemu MailChimp, dane osobowe mogą być 

przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem 

na amerykańskich serwerach. Informujemy, iż Google oraz dostawca systemu MailChimp, 

przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom 

ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 

W związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora określonego w Statucie 

Stowarzyszenia Angielski w Medycynie (w tym: pozyskiwanie dotacji na realizację celów 

statutowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarze służącym realizacji 

celów statutowych) dane osobowe mogą być przekazywane do organizacji UE, w tym Komisji 

Europejskiej realizującej program Erasmus+.  

 

Cele, czynności i podstawy przetwarzania 

Cele, czynności i podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są 

odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych 

celów przetwarzania danych osobowych poniżej). 

Kontakt  

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym poprzez formularz 

kontaktowy, w sposób naturalny przekazuje nam Pan/Pani swoje imię oraz adres e-mail jako 

adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą być zawarte również inne 

dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. 

Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Panem/Panią,                     

a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Pana/Pani zgoda wynikająca         

z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest 

usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej 

przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
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Treść korespondencji może podlegać archiwizacji; jednocześnie informujemy, iż niemożliwe 

jest jednoznaczne określenie kiedy zostanie usunięta. Posiada Pan/Pani prawo do domagania 

się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również 

domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz 

nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Pana/Pani strony. 
 

Newsletter 

W celu zapisania się do newslettera należy przekazać nam swoje imię oraz adres e-mail          

za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne,         

ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. 

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania 

Panu/Pani newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. 

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej 

zrezygnuje Pan/Pani z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie 

prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Dane osobowe nadal będą przechowywane       

w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi             

z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez 

Pana/Panią zgody na otrzymywani newslettera, co stanowi nasz uzasadniony interes,              

o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO. 

W każdej chwili może Pan/Pani sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. 

Przysługuje Panu/Pani również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 

RODO. 
 

Logi serwera 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym 

przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest             

w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. Pana/Pani adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 

internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Pan/Pani korzysta. Logi zapisywane                    

i przechowywane są na serwerze. 
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Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze 

strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Pana/Pani identyfikacji. 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną,      

a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do 

administrowania serwerem. 
 

 

 

Zarząd  

Stowarzyszenia Angielski w Medycynie  
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