
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
STOWARZYSZENIA „MAMY GŁOS” 

 
Informacje o administratorze 

Stowarzyszenie Terapeutów Metody Prof. Alfreda Tomatisa „Mamy Głos” (dalej”: Stowarzyszenie) z siedzibą w Straszynie, 
ul. Saturna 4/2 (NIP: 5851479554) jest Administratorem danych osobowych osób, korzystających ze świadczonych przez 
Stowarzyszenie usług edukacyjnych i szkoleniowych oraz w stosunku do Członków Stowarzyszenia. 

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych  

Kontakt z administratorem w zakresie spraw dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych możliwy jest pod 
adresem: magrac1973@wp.pl oraz biuro@mamyglos.org 

Jakie dane przetwarzamy: 

przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące osób korzystających z usług świadczonych przez Stowarzyszenie, w szczególności 
z danych identyfikujących, danych kontaktowych oraz informacji niezbędnymi do świadczenia konkretnych usług i obsługi 
wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie. 

- imię i nazwisko, numer PESEL,, adresu zamieszkania oraz adres kontaktowy, numery telefonów i adresy e-mail.  

- za osobną zgodą przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków klientów lub Członków Stowarzyszenia, 
związanych z ich aktywnością w Stowarzyszeniu  lub w związku z aktywnościami realizowanymi przez Stowarzyszenie (np. 
zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń przez nas organizowanych).  

Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas  
z umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jak również realizacji zadań określonych w Regulaminie 
Stowarzyszenia. 

W jakim celu przetwarzamy dane? 

dane osobowe przetwarzane będą:  

a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

b) w celach statystycznych, w celu rozwoju oferty i poprawy jakości świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 
lit f RODO); 

c) w celu marketingu usług własnych – w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz 
oferowanych przez nas usługach (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

d) za Państwa odrębną zgodą w celu realizacji marketingu podmiotów trzecich – naszych partnerów i firm 
sponsorskich (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

e) w celu organizacji wydarzeń specjalnych – szkolenia, wyjazdy, warsztaty (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 

f) w przypadku zapytań wysłanych poprzez e-mail lub formularz kontaktowy lub telefonicznie – w celu kontaktu 
i udzieleniu informacji zgodnie z zapytaniem. 

Komu przekazujemy dane? 

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie i w celu 
niezbędnym do realizacji zawartej z Państwem umowy – w szczególności dotyczy to zewnętrznych firm szkoleniowych, 
właścicieli obiektów konferencyjnych i hoteli, firmom kurierskim, czy indywidualnym wykładowcom realizującym 
program szkolenia lub konferencji. 

Oprócz tego niektóre dane mogą być powierzane firmom, które prowadzą obsługę i realizują czynności na rzecz 
Stowarzyszenia – np. w zakresie usług księgowych lub informatycznych, o ile takie powierzenie jest konieczne ze 
względów prawnych lub w związku z realizowanymi czynnościami. 

Niezależnie od tego Państwa dane mogą być przekazane uprawnionym podmiotom publicznoprawnym w sytuacjach 
określonych przepisami prawa. 

 

 

 



Jak długo przetwarzamy dane osobowe? 

przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres Członkostwa lub świadczenia usług przez 
Stowarzyszenia a po zakończeniu współpracy, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które mogą 
wynikać z zawartych umów. 

Po zakończeniu współpracy, dane przetwarzane będą wyłącznie w celach dowodowych jak również w celu ochrony przed 
ewentualnymi roszczeniami.  

Po upływie tego okresu przechowywania danych, dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a 
dane papierowe – zniszczone. 

Informacja o uprawnieniach osób, których dane przetwarzamy 

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie świadczenia usług może wiązać się z brakiem możliwości 
prawidłowego świadczenia przez nas usług. 

Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, 
iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO); 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub członkostwa w Stowarzyszeniu. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości 
świadczenia usług.  

Informacja o przetwarzaniu plików Coockies 

Na naszych stronach internetowych rejestrujemy pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”). Są to niewielkie pliki tworzone na 
dysku lokalnym komputera osoby odwiedzającej nasze strony, do których możemy mieć dostęp. Pliki te dostarczają nam 
danych statystycznych i informacji dotyczących aktywności użytkowników naszych stron internetowych, pozwalając na 
poprawę jakości i sprawności działania serwisu www.  

W zawartości plików cookies zapisywane są też dane z formularzy lub indywidualne ustawienia użytkownika.  

W plikach cookies mogą być rejestrowane dane osobowe – np. numer statycznego IP czy też dane, uzupełnione przez 
użytkowników na formularzach dostępnych na stronach www. 

 Rejestrację plików cookies można wyłączyć z poziomu przeglądarki internetowej, co opisane jest w dokumentacji 
przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć niektóre z funkcjonalności naszego serwisu internetowego. 
Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć w internecie (np. na stronie: wszystkoociasteczkach.pl). 

Witryny firmy Stowarzyszenia zawierają łącza do innych stron internetowych. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za 
stosowane przez te strony praktyki w zakresie ochrony danych osobowych jak również informacji pobieranych przez 
administratorów tych stron w związku z aktywnością użytkowników. Każdy użytkownik powinien dla swojego 
bezpieczeństwa zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych obowiązującą na innych stronach. 

Pozostałe informacje 

Ani my, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania 
w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu; 

wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującą w naszej 
firmie Polityką bezpieczeństwa danych osobowych. 

 


