
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 
1. Administratorem („Administrator”) danych osobowych ( „Dane osobowe” lub 
„Dane”) przekazanych w ramach formularza zamieszczonego na stronie 
znajdującej się pod adresem: www.studiocampus.pl	
 („Strona”) STUDIO CAMPUS. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. 
Ochocka 2D z siedzibą w Warszawie NIP 5262434736, 
 
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO). 
 
 
3. Przetwarzane mogą być następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, 
numer telefonu. 
 
 
4. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych w szczególności 
poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej. 
Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO, tj. wyrażona przez przekazującego Dane osobowe zgoda na 
przetwarzanie Danych osobowych. Czas przechowywania Danych: do dnia 
wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych. 
 
 
5. Dane osób je przekazujących mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z 
punktu poprzedzającego, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji 
lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez osobę przekazującą, a także na 
potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych. 
 
 
6. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby 
zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
 
7. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł 
powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez osobę 
przekazującą. 



 
 
8. Na potrzeby administrowania Stroną Dane mogą być udostępniane 
zewnętrznej firmie IT oraz upoważnionym pracownikom Administratora. 
 
 
10. Przekazującemu Dane osobowe przysługuje prawo do: 
 
a. żądania dostępu do swoich Danych osobowych, 
b. żądania sprostowania swoich Danych osobowych, 
c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych 
(żądanie takie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne 
dotyczące takiego żądania), 
d. żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych, 
f. żądania przenoszenia Danych osobowych (poprzez otrzymanie Danych od 
Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu 
podmiotowi trzeciemu), 
g. złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że 
Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. 
 
 
11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych 
powinny być kierowane na adres: kontakt@studiocampus.pl 
 
	


