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UMOWA O WSPÓŁPRACY 

 

zawarta w dniu …. ……….. 2021 w Krakowie pomiędzy: 

 

Marshal Academy sp.  z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, 32-005 ul. Prosta 4A, zarejestrowaną przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS:0000823141 NIP: 6832108159, reprezentowana przez Zarząd działający zgodnie ze sposobem 

reprezentacji: Elżbietę Jachymczak – Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej Spółką 

a 

……………………………………… ……………………………………………………………………………………,  

……………………………………… NIP ………………………….  

adres do korespondencji: ……………………………………………………………………. 

zwaną dalej Uczestniczką, 

 

dalej łącznie zwane Stronami i każda z osobna Stroną. 

 

 

§ 1 

 1. Niniejsza umowa, zwana dalej Umową, zostaje zawarta w związku z udziałem Uczestniczki w 

projekcie mentoringowym pod tytułem „Budowanie marki z Akademią Kobiecej 

Przedsiębiorczości” (dalej Projekt). 

 2. Spółka oświadcza, że w ramach swojej działalności: 

 a) prowadzi markę pt. Akademia Kobiecej Przedsiębiorczości (AKP), którego głównym celem jest 

edukacja i rozwój przedsiębiorczości, 

 b) organizuje cyklicznie Kongres Kobiecej Przedsiębiorczości, 

 c) prowadzi sklep internetowy umieszczony pod www.jachymczak.pl, dalej zwany sklepem 

internetowym, 

 d) prowadzi VLOGA o tematyce biznesowej „Biznesowe Porady dla Przedsiębiorczych Kobiet”, dalej 

zwany Vlogiem. 

 3. Celem niniejszej Umowy jest wzajemna promocja osoby i usług Uczestniczki oraz usług Spółki. W tym 

głównie celu Strony wzajemnie przekazują sobie dane osobowe, które będą podlegać przetwarzaniu. 

 

§ 2 

W ramach Umowy Spółka proponuje Uczestniczce do wyboru jeden z trzech pakietów współpracy: 

PAKIET VIP: 9 miesięcy Mentoringu Biznesowego (2 spotkania do 1,5h w miesiącu) 

Prelekcja na Kongresie Kobiecej Przedsiębiorczości 

3 artykuły w Dwumiesięczniku Business Intelligence 

1 reklama w formacie A4 

statuetka Ambasadorki Kobiecej Przedsiębiorczości 

3 wywiady z Tobą (radio, prasa, YouTube) 

http://www.jachymczak.pl/
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rabaty na wydarzenia AKP (np. śniadania) oraz marketing, o którym mowa w § 4 niniejszej Umowy - za 

łączną cenę 3.999,00 PLN netto (trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), dalej zwany 

PAKIETEM I. 

 

PAKIET GOLD: 5 miesięcy Mentoringu Biznesowego (2 spotkania do 1,5h w miesiącu) 

3 artykuły w Dwumiesięczniku Business Intelligence 

1 reklama w formacie A4 

Dyplom dla Ambasadorki Kobiecej Przedsiębiorczości 

1 wywiad z Tobą (radio, prasa, YouTube) 

rabaty na wydarzenia AKP oraz marketing, o którym mowa w pkt § 4 niniejszej Umowy -  za łączną cenę 

2.999,00 PLN netto (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), dalej zwany PAKIETEM II 

 

PAKIET SILVER: 3 miesiące Mentoringu Biznesowego (2 spotkania do 1,5h  w miesiącu) 

1 artykuł w Dwumiesięczniku Business Intelligence 

1 reklama w formacie 1/3 strony A4 

Dyplom dla Ambasadorki Kobiecej Przedsiębiorczości 

rabaty na wydarzenia AKP oraz marketing, o którym mowa w pkt § 4 niniejszej Umowy -  za łączną cenę 

1.999,00 PLN netto (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), dalej zwany PAKIETEM III 

 

§ 3 

 1. Obowiązki Stron w ramach PAKIETU I: 

 a) Spółka zobowiązuje się do: 

• przeprowadzenia spotkań mentoringowych w terminach ustalonych z Uczestniczką, 

• zorganizowanie na terenie RP Kongresu Kobiecej Przedsiębiorczości (dalej zwany 

Kongresem) w terminie podanym Uczestniczce minimum z 30-dniowym wyprzedzeniem i 

umożliwienie Uczestniczce wygłoszenie 15-20 minutowej prelekcji podczas Kongresu oraz 

promowanie Kongresu, 

• publikacji 3 artykułów w Dwumiesięczniku Business Intelligence w następujących po sobie 

numerach, 

• umieszczenie reklamy w formacie A4 w Dwumiesięczniku Business Intelligence, 

• wręczenie statuetki Ambasadorki Kobiecej Przedsiębiorczości podczas Kongresu, 

• promocji Uczestniczki i jej działalności poprzez prowadzenie działań marketingowych przez 

Spółkę, o których mowa w § 4 niniejszej Umowy, 

• przekazania Uczestniczce, w ramach niniejszej Umowy, 1 egzemplarza książki „69 

biznesowych porad dla przedsiębiorczych kobiet” I edycja autorstwa Elżbiety Jachymczak, 

 b) Uczestniczka zobowiązuje się do: 

• przekazania zdjęcia Uczestniczki do wykorzystania w Projekcie i dalszej promocji 

Uczestniczki w ramach niniejszej Umowy, 

• obowiązkowo stawienia się na Kongres Kobiecej Przedsiębiorczości, w terminie przez 

Spółkę wskazanym, na którym Uczestniczka ma wygłosić 15-20  minutową prelekcję i 

wygłoszenia prelekcji pod rygorem nałożenia na Uczestniczkę obowiązku zwrotu 
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poniesionych przez Spółkę uzasadnionych kosztów związanych z organizacją Kongresu, z 

wyjątkiem sytuacji zaistnienia siły wyższej, 

• umożliwienia realizacji działań marketingowych na zasadach w niniejszej Umowie 

wskazanych, w tym stawiennictwa na wygłoszenie prelekcji, 

• terminowej zapłaty z tytułu niniejszej Umowy. 

 2. Obowiązki Stron w ramach PAKIETU II: 

 a) Spółka zobowiązuje się do: 

• przeprowadzenia spotkań mentoringowych w terminach ustalonych z Uczestniczką, 

• publikacji 3 artykułów w Dwumiesięczniku Business Intelligence w następujących po sobie 

numerach, 

• umieszczenie reklamy w formacie A4 w Dwumiesięczniku Business Intelligence, 

• wręczenie Dyplomu dla Ambasadorki Kobiecej Przedsiębiorczości podczas Kongresu, 

• promocji Uczestniczki i jej działalności poprzez prowadzenie działań marketingowych przez 

Spółkę, o których mowa w § 4 niniejszej Umowy, 

• przekazania Uczestniczce, w ramach niniejszej Umowy, 1 egzemplarza książki „69 

biznesowych porad dla przedsiębiorczych kobiet” I edycja autorstwa Elżbiety Jachymczak, 

 b) Uczestniczka zobowiązuje się do: 

• przekazania zdjęcia Uczestniczki do wykorzystania w Projekcie i dalszej promocji 

Uczestniczki w ramach niniejszej Umowy, 

• umożliwienia realizacji działań marketingowych na zasadach w niniejszej Umowie 

wskazanych, w tym stawiennictwa na wygłoszenie prelekcji, 

• terminowej zapłaty z tytułu niniejszej Umowy. 

 3. Obowiązki Stron w ramach PAKIETU III: 

 a) Spółka zobowiązuje się do: 

• przeprowadzenia spotkań mentoringowych w terminach ustalonych z Uczestniczką, 

• publikacji 1 artykułu w Dwumiesięczniku Business Intelligence w następnym po podpisaniu 

Umowy numerze, 

• umieszczenie reklamy w formacie 1/3 strony A4 w Dwumiesięczniku Business Intelligence, 

• wręczenie Dyplomu dla Ambasadorki Kobiecej Przedsiębiorczości podczas Kongresu, 

• promocji Uczestniczki i jej działalności poprzez prowadzenie działań marketingowych przez 

Spółkę, o których mowa w § 4 niniejszej Umowy, 

• przekazania Uczestniczce, w ramach niniejszej Umowy, 1 egzemplarza książki „69 

biznesowych porad dla przedsiębiorczych kobiet” I edycja autorstwa Elżbiety Jachymczak, 

 b) Uczestniczka zobowiązuje się do: 

• przekazania zdjęcia Uczestniczki do wykorzystania w Projekcie i dalszej promocji 

Uczestniczki w ramach niniejszej Umowy, 

• umożliwienia realizacji działań marketingowych na zasadach w niniejszej Umowie 

wskazanych, w tym stawiennictwa na wygłoszenie prelekcji, 

• terminowej zapłaty z tytułu niniejszej Umowy. 

 

§ 4 
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 1. Poprzez prowadzenie działań marketingowych, o których mowa w niniejszej Umowie, zarówno w 

PAKIECIE I PAKIECIE II oraz PAKIECIE III Strony rozumieją: 

 a) promowanie działalności Uczestniczki, w miarę możliwości i dostępności, poprzez promocję w 

mediach, portalach społecznościowych (typu Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, fora 

internetowe), Vlogu, na stronach www Spółki, należących do niej portalach, mediach i prasie, a 

także wydawnictwach książkowych, wystawach, prelekcjach oraz wszelkimi innymi dostępnymi i 

wybranymi przez Spółkę kanałami w sposób nienaruszający godności, powagi zawodu oraz dóbr 

osobistych Uczestniczki, 

 b) Umieszczenie 1 logo przekazanego przez Uczestniczkę na stronie www.jachymczak.pl w sekcji 

Partnerzy, przez cały okres trwania Umowy, 

 c) dostęp do grupy na fb „Grupa Akademia Kobiecej Przedsiębiorczości” i możliwość uczestnictwa 

w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Spółkę. 

 2. Spółka zobowiązuje się zadbać o to, by w ramach Projektu oraz realizacji niniejszej Umowy, w tym 

prowadzenia działań marketingowych na rzecz Uczestniczki i jej działalności nie powodować dla niej 

i konkurencji i nie promować innych osób, które są lub mogą stanowić dla niej konkurencję z uwagi na 

prowadzoną działalność gospodarczą (tzw. wyłączność branży). 

 3. Strony zgodnie postanawiają, że Uczestniczka może skorzystać z działań marketingowych, o których 

mowa w niniejszej Umowie, ale jest to jej prawo a nie obowiązek i jest to wyłączna decyzja 

Uczestniczki, zaś w sytuacji, gdy nie zgadza się na prowadzenie na jej rzecz działań marketingowych, 

zobowiązana jest zgłosić bezzwłocznie tę okoliczność Spółce. 

 

§ 5 

Strony zgodnie oświadczają, że zawierają i będą realizować niniejszą Umowę w ramach jednego z 

trzech opisanych w Umowie pakietów i oświadczają, że wybierają: 

 PAKIET I  PAKIET II  PAKIET III 

  

§ 6 

 1. Uczestniczka udziela Spółce licencji: niewyłącznej, nieprzenaszalnej, nieograniczonej terytorialnie 

i czasowo na wykorzystywanie i publikowanie w celu realizacji niniejszej Umowy, tj 

realizowania i promocji Projektu oraz Uczestniczki otrzymanych przez Spółkę w ramach 

Projektu zdjęć (wizerunku) od Uczestniczki, które Spółka zobowiązuje się wykorzystać jedynie w 

celu najlepszego wykonywana przedmiotowej Umowy, m.in. na następujących polach eksploatacji: 

 a) utrwalenie zdjęć dowolną techniką, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową (w tym umożliwiającą eksploatację przy użyciu komputera, sieci Internet oraz 

technik multimedialnych) i wprowadzanie zdjęć do pamięci komputera, 

 b) wykorzystywanie zdjęć do celów promocyjnych i marketingowych Uczestniczki i jej działalności 

zawodowej, w celu wypełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, 

 c) wykorzystywanie przez Spółkę zdjęć do celów promocyjnych, marketingowych i reklamowych 

Projektu. 

 2. Licencje nie obejmują prawa do udzielania sublicencji. Wynagrodzenie za udzielenie licencji zawiera 

się w wynagrodzeniu każdej ze Stron określonym w § 2 w zw. z § 7 Umowy. 

http://www.jachymczak.pl/
http://www.jachymczak.pl/
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 3. Uczestniczka wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie 

wykorzystanie  

i rozpowszechnianie wizerunku Uczestniczki oraz udzielonego wywiadu w celach realizacji niniejszej 

Umowy. Zgoda dotyczy zarówno przekazanej fotografii jak i wywiadu, i obejmuje takie formy 

publikacji jak w szczególności: sieć Internet, media społecznościowe typu Facebook, Instagram, 

LinkedIn, Twitter, fora internetowe, strona internetowa, chmura, media i prasa, a także wydawnictwa 

książkowe, wystawy, prelekcje itp., o ile i pod warunkiem, że publikacje te oraz marketing 

wykonywany przez Spółkę na rzecz Uczestniczki nie będą naruszać dobrego imienia, powagi 

zawodu i dóbr osobistych Uczestniczki. Uczestniczka dopuszcza możliwość przetwarzania 

wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową, zestawienie z innymi osobami, uzupełniane 

komentarzem, itp. na potrzeby Projektu i promowania Uczestniczki oraz w celach informacyjnych, 

opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium 

na potrzeby Projektu i realizacji niniejszej Umowy. 

 4. Uczestniczka oświadcza, że: 

 a) Przekazane przez nią zdjęcia jej wizerunku nie naruszają praw osób trzecich, a w przypadku 

zgłoszenia zasadnych roszczeń osób trzecich co do autorstwa lub praw autorskich, jest 

zobowiązana zwolnić Spółkę z odpowiedzialności z tytułu powyższego i pokryć ewentualnie 

zasadnie poniesione przez Spółkę koszty. 

 

 

§ 7 

 1. Cena, o której mowa w § 2 w zw. z § 5 Umowy, tj. …………….. PLN 

(słownie: ………………………..złotych) płatna będzie przez Uczestniczkę w terminie 7 dni od dnia 

podpisania Umowy na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez mBank SA O/Kraków, nr rach:   

14 1140 2004 0000 3302 7963 7190. 

 2. Za termin zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Spółki pełną kwotą ceny. 

 3. W przypadku opóźnienia w płatności Spółka będzie naliczała odsetki za opóźnienie. 

 4. W przypadku opóźnienia w płatności pomimo wezwanie Uczestniczki do zapłaty, Spółka będzie mogła 

zrezygnować z wykonywania działań marketingowych na rzecz Uczestniczki, wskazanych w niniejszej 

Umowie, co nie będzie stanowiło naruszenia Umowy przez Spółkę. 

 5. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości, Strony oświadczają, że kwota, o której mowa w § 7 ust. 1 

powyżej płatna przez Uczestniczkę na rzecz Spółki pokrywa wszelkie zadania i obowiązki Spółki w 

stosunku do Uczestniczki w ramach zawarcia i realizacji niniejszej Umowy. 

 6. Strony zgodnie ustalają, że Spółka nie jest zobligowania do zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz 

Uczestniczki z tytułu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy. 

§ 8 

 1. Spółka informuje Uczestniczkę o realizowanych przez Spółkę działaniach w związku z niniejszą 

Umową, a związanych z wykorzystaniem wizerunku Uczestniczki. 

 2. W przypadku sprzeciwu Uczestniczki w zakresie wykorzystania jej wizerunku bądź innych podanych 

przez nią danych osobowych w ramach realizacji niniejszej Umowy, Spółka zobowiązana jest 

rozważyć sprzeciw i poszukać wyjścia satysfakcjonującego dla obu Stron. 

§ 9 
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Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku, przy czym Licencja i zgoda Uczestniczki na 

wykorzystanie przekazanej przez Uczestniczkę fotografii z wizerunkiem Uczestniczki jest nieograniczona 

czasowo. 

§ 10 

 1. Strony zobowiązują się do ograniczenia dostępu do zapisów Umowy tylko do kręgu osób 

związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu Umowy. 

 2. Spółka nie może powierzyć wykonania Umowy ani nie może scedować praw i/lub obowiązków z 

Umowy lub jakiejkolwiek jej części bez pisemnej zgody Uczestniczki. Wszelkie prawa i zobowiązania 

wynikające z Umowy przechodzą na prawowitych następców Spółki i będą ich obowiązywać. 

 3. W przypadku zaistnienia istotnych zmian gospodarczych, wytwórczych lub rynkowych 

nieprzewidywanych w chwili zawierania niniejszej Umowy, które wpływają na działalność 

którejkolwiek ze Stron w taki sposób, że warunki Umowy stają się dla niej nadmierne uciążliwe 

Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu dostosowania zapisów umownych do 

zmienionych okoliczności. 

 4. Spółka zobowiązuje się, że cena (w całości lub w części) zapłacona przez Uczestniczkę w związku z 

wykonywaniem Umowy nie będzie przeznaczone na finansowanie żadnych świadczeń pieniężnych 

ani niepieniężnych o charakterze korupcyjnym. 

§ 11 

 1. Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia niniejszej Umowy dane 

osobowe dotyczące swoich danych, wspólników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli 

ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w związku z prowadzonym 

postępowaniem, jeżeli będzie top wynikało z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 2. Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

 3. Każda ze Stron zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w 

przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyżej ust. 1, w imieniu drugiej Strony 

Umowy występującej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może 

nastąpić w szczególności poprzez przekazanie tym osobom pełnej treści Klauzuli informacyjnej drugiej 

strony Umowy. 

 4. Administratorem danych osobowych Uczestniczki jest Marshal Academy sp. z o.o. z siedzibą w 

Niepołomicach (tj. Spółka) – pełna klauzula informacyjna Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy i stanowi jej integralną część. 

§ 12 

Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

oraz przepisy kodeksu cywilnego. 
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3. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony zobowiązują się najpierw spróbować rozwiązać 

polubownie. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów z tytułu niniejszej Umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Spółki. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron 

  Spółka:       Uczestniczka: 

 

  ....…...........…............     ..........…...…..................
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ZAŁĄCZNIK NR 1 // KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy o tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marshal Academy sp.  z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, 32-005 ul. 

Prosta 4A, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Krajowego  Rejestru 

Sądowego pod nr KRS:0000823141 NIP: 6832108159, zwana dalej „Administratorem” lub  „Spółką”. 

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych celem realizacji Umowy, w tym przekazanie wizerunku, jest dobrowolne, ale 

konieczne dla realizacji zawartej Umowy. 

I. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe przez czas niezbędny i w celu: 

a. Przekazania Ci informacji na temat Projektu i oferty z tym związanej, 

b. Zawarcia, a następnie realizowania łączącej nas Umowy (dane podane w umowie, w tym również dane 

kontaktujących się z Administratorem pracowników czy innych osób podanych do kontaktu) lub realizacji 

usługi związanej z Projektem – przez okres realizacji umowy lub usługi, 

c. jeśli podałaś nam dane dodatkowe, przetwarzamy te dane na podstawie Twojej odrębnej zgody – do czasu 

jej cofnięcia i do czasu, gdy przestanie to być niezbędne ze względu na cel, 

d. wypełnienia obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, 

w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg 

podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są 

obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od 

towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości 

(ustawa o rachunkowości) -– przez okres wymagany przepisami prawa, 

e. prawnie uzasadnionego interesu Spółki (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i 

obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

f. w celu promocji i reklamy działalności Administratora w ramach realizacji Umowy - do czasu ustania celu 

przetwarzania, 

g. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora – do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 

h. w celu kierowania marketingu bezpośredniego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora 

– do czasu ustania celu biznesowego, 

i. w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - 

przez okres wymagany przepisami prawa, 

j. w celu zaproszenia Cię na spotkania, eventy i wydarzenia związane z Projektem – do czasu ustania celu 

biznesowego lub złożenia sprzeciwu. 

I. Dane mogą być przechowywane dłużej lub/i na innej podstawie prawnej w sytuacji, gdy utrzymujemy z 

Tobą kontakt/relacje. 

II. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył 

przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT, dostawca narzędzia do wysyłania mailingu ws. 

wydarzeń, dostawcy usług chmurowych, podwykonawcy i współpracownicy zaangażowani w organizację 

spotkań, księgowa, informatyk, dostawca systemu płatności, prawnik, firmy i osoby współpracujące i 

współtworzące i współrealizujące Projekt, itp. 

III. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania 

Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia 
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sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich 

danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność wcześniej dokonanego 

przetwarzania. Masz prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator wskazuje 

ten organ jako organ nadzorczy. 

IV. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie. 

V. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że: 

a. Administrator oświadcza, że przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi 

przetwarzania danych osobowych określonymi w RODO. 

b. Administrator przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą administrowania, dla potrzeb spełnienia 

wymogu rozliczalności. 

c. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, 

Google, Microsoft, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. 

Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności - Privacy 

Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych. 

d. Administrator zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, 

których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo, 

zapewnia, że do przetwarzania danych osobowych dopuszcza wyłącznie osoby, które mają stosowne 

upoważnienie nadane przez Administratora oraz że osoby dopuszczone do przetwarzania danych 

osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także zostały 

uprzednio zaznajomione z zasadami i przepisami o ochronie danych osobowych. 

e. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

VI. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie wykonuje czynności 

związane z ochroną danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych 

osobowych możesz kontaktować się z używając podanych danych kontaktowych (punkt kontaktowy): e-mail: 

elzbieta@jachymczak.pl Numer telefonu: 793144371  lub pisemnie na adres: 32-005 Niepołomice, ul. Prosta 4a 

VII. Twoje dane osobowe nie są profilowane. 

 

KLAUZULA ZGODY: OPCJONALNIE 

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych Spółce, a to wizerunku, imienia i 

nazwiska, nazwy prowadzonej przez mnie działalności gospodarczej i danych ją identyfikujących, nr rachunku 

bankowego, nr telefonu i adresu e-mail oraz danych dotyczących mediów społecznościowych i danych tam zawartych w 

celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz połączeń telefonicznych 

przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 

r. poz. 1219). Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich 

danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem danych osobowych jest Marshal Academy sp. z o.o. z siedzibą 

w Niepołomicach. 

 

       _________________________ 


