
Polityka Prywatności 

Administrator Pani/Pana danych osobowych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest firma 
MARIPOSSA Joanna Motulska z siedzibą w Toruniu przy ul. Studziennej (dalej „MARIPOSSA”) właściciel witryny dostępnej 
pod adresem www.emstorun.pl.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usług. Pani/Pana dane Administrator przetwarza 
w następujących celach: 
1. Świadczenia usług w ramach zakupionego treningu i/lub karnetu, w tym do: 

 obsługi zgłoszeń i zapytań, które Pani/Pan do nas kieruje (np. przez formularz kontaktowy, e-mail, telefon); 
 kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych z zawartą umową, 

2. Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu firmy MARIPOSSA, którym jest: 

 oferowanie Pani/Panu produktów i usług w ramach marketingu bezpośredniego, 
 kontaktowanie się z Panią/Panem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, 

poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności - przez e-mail oraz telefon, 
 obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy/e-mail/telefon w sytuacji, gdy nie są 

one związane wprost ze świadczeniem usług, 
 prowadzenie analiz statystycznych, 
 przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google oraz Facebook, w 
oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, 
zatwierdzone przez Komisję Europejską. Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. nr 2010/87/UE (Dz. Urz. UE 
L 39 s. 5 z 12 .02.2010). 
Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom. 

Będąc Pani/Pana Administratorem danych informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do: 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 przenoszenia danych. 

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: 
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania świadczenia usług zawartej z Panią/Panem, a także 
po ich zakończeniu w celach: 

 dochodzenia roszczeń w związku ze świadczeniem usług, 
 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i 

rachunkowych, 
 zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
 statystycznych i archiwizacyjnych, 
 maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Pani/Pana 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

Kontakt 
Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać pisząc na adres e-mail: 
kontakt@emstorun.pl, lub adres pocztowy: MARIPOSSA Joanna Motulska, ul. Studzienna 41, 87-100 Toruń. 


