
RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej 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 (zwanego dalej „RODO”) przekazuję poniższe informacje w 
wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO. 

1. Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Małgorzata
Piecha prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CEL Małgorzata Piecha z siedzibą w 
Rybniku pod adresem ul. Wodzisławska 142, 44-200 Rybnik, wpisana do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6422996522, REGON 243040920. 

2. Z Administratorem możesz skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na 
adres: CEL Małgorzata Piecha, ul. Wodziłsławska 142, 44-200 Rybnik, telefonicznie, pon numerem
telefonu 604075581 lub mailowo, pisząc na adres: info@cel-angielski.com. 

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych 
celów: 
a) sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
b) świadczenia usługi nauczania języka angielskiego (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
c) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
d) założenia i prowadzenia konta klienta w serwisach internetowych: angelskiwpodrozy.cel-
angielski.com, gramatyka.cel-angielski.com lub kursy.cel-angielski.com (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO); 
e) wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyraziłeś/aś dobrowolną zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
f) wykonania bezpłatnej usługi przechowywania danych w ramach konta klienta (podstawa: art. 6 
ust. 1 lit. b RODO); 
g) reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
h) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1
lit. f) RODO); 
i) dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
j) marketingowym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
k) analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
l) statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług świadczonych 
przez Administratora ze względu na charakter tych usług. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną
(np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki 
newslettera lub prowadzenia konta w sklepie internetowym); 
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych); 
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w 
szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Administratora 
(np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia 
wzajemnych roszczeń); 
d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych 



osobowych. 

5. Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów, w związku z czym w 
uzasadnionych przypadkach przekazuje Twoje dane osobowe następującym odbiorcom: 
a) operatorzy systemów informatycznych, 
b) operatorzy systemów płatności, 
c) operatorzy systemów e-mail marketingu, 
d) firmy kurierskie i poczta polska, 
e) kancelarie prawne, 
f) firmy księgowe. 

6. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych. 

7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych tj. danych osobowych 
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne 
jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub 
orientacji seksualnej tej osoby; ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących, 
naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. 

8. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny dla realizacji 
celów, o których mowa w pkt. 3, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków 
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, zaś w przypadku udzielenia zgody 
marketingowej - do czasu jej cofnięcia. 

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do: 
a) dostępu do Twoich danych osobowych, 
b) sprostowania Twoich danych osobowych, 
c) usunięcia Twoich danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, 
f) przenoszenia Twoich danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Jednocześnie informuję, że na zasadach określonych w art. 12 RODO Administrator Twoich 
danych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca, udziela informacji o 
działaniach podjętych w związku z ewentualną realizacją przez Ciebie ww. uprawnień. 

10. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody 
masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

11. W przypadku, gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o swój 
usprawiedliwiony interes (np. w celach marketingowych) nie będzie ich dłużej przetwarzać do 
wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. 

12. Z praw wskazanych w pkt. 9 powyżej można skorzystać w szczególności drogą: 
a) mailową, pisząc na adres: info@cel-angielski.com, 
b) pisemną, pisząc na adres: CEL Małgorzata Piecha, ul. Wodzisławska 142, 44-200 Rybnik. 

13. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Ciebie 



zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

14. Administrator korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są 
zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia 
Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności stron prowadzonych przez Administratora. Pliki 
cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz 
je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz
również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Administrator wykorzystuje 
ciasteczka do celów: zapamiętywania informacji o Twojej sesji, statystycznych, marketingowych, 
udostępnienia Ci pozostałych funkcjonalności stron prowadzonych przez Administratora. Pliki 
cookies mogą zawierać dane osobowe, w większości przypadków jest to adres e-mail. 

15. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w 
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz 
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 


