
 

 

INFORMACJA 

1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Stępniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

Project Mind z siedzibą w Lęborku (84-300) ul. 8-go maja 23, NIP: 841-167-56-55. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. 

b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją umowy / usługi 

w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku 

bankowego, powyżej wskazane dane, (dodatkowo ewentualnie z numerem NIP I REGON) będą przetwarzane 

również w celu rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO (w celu wykonania obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze), dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 

ust. 1 pkt. f RODO (w związku z uzasadnionym interesem administratora).  

Dane z kategorii adres e-mail oraz imię (ewentualnie inne dane, które zostaną podane w wiadomości, będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie udzielonej zgody, natomiast dane 

przekazywane w ramach kontaktu, w tym kontaktu przez portale społecznościowe, na których prowadzone są 

firmowe konta administratora, przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, 

w związku z uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, nie dłużej 

niż wynika to z obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa lub do momentu upływu okresu przedawnienia 

roszczeń. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało  

z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy lub z przepisów prawa i nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. Odbiorcami danych mogą być osoby, które 

administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych 

osobowych, podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami danych mogą być: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, 

banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, księgowość (Biuro Rachunkowe 

DEKRET Elżbieta Dąbrowska, Lębork (84-300) ul. Zwycięstwa 7, NIP: 841-105-10-61), współtwórca produktów 

Natalia Pawelska, prowadząca działalność pod firmą Psycholog Sportu Natalia Pawelska z siedzibą w Gorzowie 

Wlkp. (66-400) ul. Wróblewskiego 27c/10 NIP 5993089917, firmy świadczące na rzecz administratora usługi 

techniczne, firma ubezpieczeniowa. 

5. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Pan/i uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy. 

Kontakt w sprawie danych osobowych: kontakt@mentalsteps.pl 
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6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane do zawarcia oraz realizacji Umowy / 

usługi. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem Umowy, 

jeżeli realizacja obowiązków wynikających z Umowy bez tych danych nie jest możliwa.  

7. W oparciu o podane dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Administrator oświadcza, że nie będzie 

podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

Administrator korzysta z programu Google Analytics w celach statystycznych. Program ten jednak nie umożliwia 

bezpośredniej identyfikacji danych osobowych użytkownika. 


