
INFORMACJA – POLITYKA  PRYWATNOŚCI  

 

Szanowni  Państwo, 

Przesyłamy Państwu poniższą informację, ponieważ w przeszłości skorzystali Państwo z 
naszych  szkoleń , materiałów  edukacyjnych,  usług  lub zakupów skutkiem czego staliśmy się 
administratorem Państwa danych osobowych. Dziękujemy, za  dotychczasową  współprace  z  
PRENATALIS sp. z o.o. i mamy nadzieję, że nadal będziecie korzystać z naszych usług.  

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

W związku z tym, że Spółka zamierza dalej przetwarzać dane w celach marketingowych, 
dotyczących produktów/usług własnych Spółki, pragniemy poinformować, że 
administratorem danych osobowych jest PRENATALIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490891, NIP: 701 040 70 
89, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł prowadząca serwisy: 

• www.akademiapoloznej.pl, 

• www.wyprawkanoworodka.pl, 

• www.ksiazeczkazdrowia.pl, 

• www.poloznanamedal.info 
• www.szkolarodzenianamedal.pl 

• www.prenatalis-polska.pl, 

 

Zapewniamy: 

●  Nową, przyjazną politykę przechowywania Państwa danych. 
●  Wszystkie zbierane informacje są bezpieczne i przechowywane zgodnie z polityką RODO. 
●  Prawo do przeniesienia danych. Ponadto możesz w dowolnym momencie skorzystać z 
prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych.   

W celu cofnięcia zgody proszę wysłać maila na adres: rodo@prenatalis.com.pl.  

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są 
przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z 
uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości 
egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług 
sprzedaży elektronicznej. 

http://www.akademiapoloznej.pl/
http://www.wyprawkanoworodka.pl/
http://www.ksiazeczkazdrowia.pl/
http://www.poloznanamedal.info/
http://www.prenatalis-polska.pl/


W przypadku braku wyrażenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w celach 
przesyłania informacji o aktualnych ofertach, lecz jedynie na potrzeby zarchiwizowania 
kontaktu po to, aby móc w przyszłości dopytać o dostępność usługi czy konsultacji z Państwa 
strony lub dopytać o możliwość skorzystania z Państwa wiedzy lub doświadczenia w inny 
sposób, np. weryfikując gotowość do przeprowadzenia prelekcji czy stworzenia 
artykułu/publikacji. Taka archiwizacja i służbowy kontakt w sprawie dopytania o dostępność 
usługi/konsultacji odbywać się będzie na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu 
Spółki, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO i nie wymaga zgody, lecz w każdej chwili mogą 
wnieść Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane w tych celach będą 
przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez 3 lat od ustania 
współpracy/kontaktu.  

  
Podane przez  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:  

• kontaktu w sprawach biznesowych, 

• realizacji umów, 

• finansowo-księgowych, 

• rozpatrywania reklamacji i roszczeń, 

• przekazywania informacji marketingowych dotyczących usług firmy PRENATALIS,  
 
W związku z powyższymi celami, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty 
pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. 
dostawcy usług IT, księgowych, firmy kurierskie, podwykonawcy, kancelarie prawne. 
  
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (poprzednio GIODO). 
 

 

Z wyrazami szacunku,  

Prezes Zarządu  

LESZEK  NOWICKI 

Tel.  667 117 118 

www.prenatalis-polska.pl 

www.akademiapoloznej.pl 

      

 

http://www.prenatalis-polska.pl/
http://www.akademiapoloznej.pl/

