
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest GRUPA MORIZON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 125836 

(„Administrator danych”).  

Z Administratorem danych możesz skontaktować się pisemnie, pod adresem podanym powyżej, pod adresem 

email: natalia.peta@morizon.pl lub telefonicznie pod numerem: 660 443 553. 

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się pod adresem 

email rodo@morizon.pl  lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych. 

GRUPA MORIZON będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach: 

1. wykonania i zapewnienia najwyższej jakości usługi szkoleniowej "Akademia Morizon.pl" - podstawą 
prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda na udział w szkoleniu, a w zakresie, w jakim Twoje dane 
przetwarzamy w celu zapewnienia najwyższej jakości usługi - prawnie uzasadniony interes GRUPA 
MORIZON; 

2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda na 
przekazywanie Ci informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i 
telefonicznej; 

3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu GRUPA MORIZON.  

4. ponadto, GRUPA MORIZON przygotowuje dokumentację zdjęciową i video szkoleń (ujęcia grupowe 
uczestników, fotografie prowadzących wykłady, ciekawe wydarzenia), w celu umieszczenia fotorelacji i 
videorelacji z Akademii Morizon na stronie morizon.pl oraz w mediach społecznościowych. Twój 
wizerunek może być częścią naszej fotorelacji lub videorelacji, z tego względu, biorąc udział w Akademii 
Morizon, wyrażasz swoją zgodę na utrwalenie Twojego wizerunku w ramach utrwalania przebiegu 
Akademii Morizon i korzystanie z niego - zwielokrotnianie, przetwarzanie i rozpowszechnianie - w celu 
publikacji fotorelacji i videorelacji na stornie internetowej www.morizon.pl oraz na naszym koncie na 
facebooku- bez konieczności każdorazowego zatwierdzania danej czynności oraz bez konieczności 
uiszczania na Twoją rzecz wynagrodzenia z tego tytułu. Powyższe obejmuje zarówno prawo do 
wykorzystania Twojego wizerunku w dowolnym utworze, jak i w materiałach nie noszących cech utworu 
w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji i bez ograniczeń czasowych ani 
terytorialnych. 

Z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 4 powyżej, Twoje dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim 
oraz nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym.  

W przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt 
telefoniczny w celu przedstawienia oferty, Twoje dane będą przez nas przetwarzane do czasu wycofania przez 
Ciebie udzielonej zgody, nie dłużej jednak, niż przez okres 12 miesięcy.  

W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania i zapewnienia najwyższej jakości usługi 
szkoleń - Akademia Morizon, w celu marketingu bezpośredniego towarów lub usług oraz w celach analitycznych 
i statystycznych, będziemy je przetwarzali do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych w powyższych celach, nie dłużej jednak, niż przez okres 12 miesięcy.    

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) prawo wycofania zgody na przetwarzania danych - przy czym cofnięcie Twojej zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej wycofaniem, 

b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzaniu danych 
osobowych oraz kopii Twoich danych,  
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c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych - ich poprawienia, uzupełnienia lub aktualizacji, 

d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną 
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane w zakresie wynikającym z prawnie 
uzasadnionego interesu GRUPA MORIZON (w szczególności, dotyczy to sprzeciwu wobec przetwarzania 
Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości 
usług), 

g) prawo żądania przeniesienia danych osobowych, tj. przekazania danych osobowych przez 
Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego. 

W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy: rodo@morizon.pl lub pisemny na adres 
GRUPA MORIZON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa.  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


