
 
Szanowni Państwo!  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej RODO) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Olorto Sp. z o.o. ul. Dzika 2, 00-194 Warszawa,  

tel. 601 666 608, e-mail: kontakt@ortodoncja.edu.pl 

 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umów z kontrahentami, umów kształcenia w Studium Doskonalenia 

Praktycznego w Ortodoncji, a w szczególności w celach rekrutacji, realizacji procesu kształcenia, realizacji 

odpłatnej umowy, rozliczeń finansowych, prowadzenia korespondencji i celach kontaktowych, 

2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów (np. do celów marketingowych i handlowych, do celów procedury rekrutacyjnej) 

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. ustalenie, 

dochodzenie i obrona przed roszczeniami). 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 

wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający  

z przepisów prawa. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi  

na zlecenie Administratora danych/współpracujące z Administratorem, którym powierzono przetwarzanie danych 

osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego 

zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody). 

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować brakiem możliwości podjęcia działań przez Administratora. 
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