
Polityka Prywatności 

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników newslettera „Paczka z kosmosu” jest dla nas 
bardzo ważna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby Wasze dane były bezpieczne. 
Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych 
osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora tych danych. 

Administratorem danych jest: 

Statek St -38 Marta Idczak z siedzibą w Poznaniu, ul Hetmańska 111/15, 61-513 
Poznań. Numer Nip: 5140197206

Statek St-38 jest właścicielem następujących stron internetowych: 

www.martaidczak.com 
www.kursy.martaidczak.com 

Cel przetwarzania: 

W tym przypadku dane osobowe użytkowników newslettera „Paczka z kosmosu” są 
przetwarzane w celu wysyłki emaila o następującym charakterze:  

- kursy mailowe
- oferty handlowe
- treści inspiracyjne
- treści merytoryczne
- zaproszenia na transmisje na żywo
- zaproszenia na webinary
- aktualności związane z działaniami szkoleniowymi i sprzedażowymi, o których mowa na
stronach: www.martaidczak.com oraz www.kursy.martaidczak.com

Rodzaj danych 

Statek St-38 Marta Idczak przetwarza dane, których podanie jest niezbędne do 
wysyłki newslettera:  

- imię i nazwisko
- adres e-mail



Podstawa prawna przetwarzania:  
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.  
 
Twoje dane przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji na newsletter 
„Paczka z kosmosu”.  
 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak 
zgody uniemożliwia korzystanie z newslettera. 
 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:  
 

1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Oznacza to, 
że w momencie rezygnacji z wysyłania do Ciebie newslettera, Twój adres zostanie 
usunięty z naszej bazy.  
 

2. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych. 
Oznacza to, że nie będziemy wtedy wysyłać do Ciebie newslettera. Twoje dane zostaną 
usunięte z bazy.  
 
 

3. W każdej chwili możesz poprosić o zmianę Twoich danych lub ich poprawienie. 
Oznacza to, że po wysłaniu do nas stosownej informacji – dane zostaną 
zmodyfikowane w naszym systemie.  
 

4. Możesz żądać abyśmy przekazali Twoje dane do innego podmiotu. Wówczas należy 
wysłać do nas maila, w którym informujesz komu takie dane należy przekazać. 
Wówczas przekazujemy takie dane.  
 

5. W każdej chwili możesz zażądać informacji o zakresie przetwarzania Twoich danych.  
Mamy obowiązek poinformować Cię o tym nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania 
prośby o informację.  
 
 

Czas przechowywania danych osobowych:  
 
Twoje dane przechowujemy do czasu usunięcia konta użtkownika. Konto likwidujemy, gdy 
tego zażądasz.  
 
Kontakt w sprawie danych osobowych dotyczących newslettera „paczka z kosmosu”:  
 
W sprawie zapytań o dane osobowe proszę pisać na adres:  
 

st38@martaidczak.com 
 

 



Plugin Facebooka  
 
Nasze strony zawierają plugin do serwisu społecznościowego Facebook ( Facebook Inc., 1601 
Willow Road, Mento Park, California, 94025, USA) Plugin facebooka jest oznaczony logo 
Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebook. 
Facebook może wtedy uzyskać informacje, że odwiedziliście naszą stronę ze swojego adresu 
IP. Jeżeli odwiedzacie nasze strony, będąc zalogowanymi na swój profil, Facebook 
zarejestruje informacje o Waszej wizycie.  
 
Podkreślamy, że Facebook nie przekazuje nam danych odnośnie sposobu ich wykorzystania. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook 
proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności 
FB pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy 
 
Dziękujemy za zapoznanie się z polityką prywatności!  
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