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Polityka prywatności dla portalu Zmiany w Życiu 

Będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane jako Administrator. Są one u nas bezpieczne Zapoznaj 

się proszę z podstawowymi informacjami co się z nimi dzieje. 

1. Informacje ogólne. 

Korzystając ze strony zgadzasz się z powyższymi warunkami Polityki prywatności. 

Administratorem strony i danych osobowych jest AWA Management sp. z o.o. spółka komandytowa, 

KRS: 0000509643, NIP: 5252586798 z siedzibą przy ul. Branickiego 20 lok. 151U, zwana dalej 

Administratorem. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień Polityki Prywatności skontaktuj 

się z nami poprzez e-mail: kontakt@zmianywzyciu.pl . Wszelkie dane osobowe i adresowe podane 

przez Ciebie nie będą w jakichkolwiek sposób odsprzedawane osobom i podmiotom trzecim. Polityka 

prywatności może się zmieniać, dlatego bądź z nią na bieżąco i zawsze czytaj. Przyczyna zmian może 

być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój 

strony. 

 

2. Informacje dotyczące danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamenty Europejskiego i Radu (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(ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) informuje, że: 

Administratorem strony i danych osobowych jest AWA Management sp. z o.o. spółka komandytowa, 

KRS: 0000509643, NIP: 5252586798 z siedzibą przy ul. Branickiego 20 lok. 151U, zwana dalej 

Administratorem. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień Polityki Prywatności skontaktuj 

się z nami poprzez e-mail: kontakt@zmianywzyciu.pl.  

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania.  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

• wysyłania newsletteru. Na podstawie Twojej zgody oraz w celu realizacji marketingu 

bezpośredniego kierowanego do Ciebie, co jest prawnie uzasadnionym interesem 

Administratora-na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Twoje dane mogą być również 

przetwarzane w związku z dochodzeniami oraz obroną roszczeń na podstawie art.6 ust 1 lif.f 

RODO. 

• zawarcia umowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO 

które pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do zawarcia umowy, 

• usługi polegającej na sprzedaży dokumentu w postaci cyfrowej, kursu on-line. Podstawą 

prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO która pozwala przetwarzać dane 

osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających 

do zawarcia umowy, 

• kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi. Podstawa prawną takiego 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy, 

• udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych naszych ofertach. Podstawą 

prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO która pozwala przetwarzać dane 

osobowe na podstawie udzielonej zgody, 
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• rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. b 

RODO który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do zawarcia umowy 

lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, 

• umówienia się na konsultację przez formularz kontaktowy. Podstawa prawną takiego 

przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym 

sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes, 

• wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków prawnych wynikających z przepisów 

prawa podatkowego, takich jak przechowywanie dokumentacji księgowej przez lat 5. 

Podstawa prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. która pozwala 

przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez 

Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa, 

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną 

takiego przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane 

osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie 

uzasadniony interes( w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych 

osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym 

klientów), 

• archiwalnym i dowodowym na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć 

wykonywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawna takiego przetwarzania danych 

jest art.6 ust. 1 lit.f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem 

Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes( w tym 

przypadku jest posiadanie danych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z 

realizacją usługi), 

• wykorzystania cookies na stronie internetowej. Podstawa prawna takiego przetwarzania jest 

art 6 ust. 1 lit.a RODO,która pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie udzielonej 

zgody(po wejściu na stronę internetową pojawi się zapytanie o wyrażenie zgody na 

wykorzystanie plików cookies),  

• zamieszczenia komentarza na Portalu. Podstawa prawną takiego przetwarzania jest art 6 ust. 

1 lit a RODO,która pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej 

zgody(przyjmuje się ze wraz z zamieszczeniem komentarza wyraża się zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych 

4. Cofniecie zgody i sprzeciw 

W każdej chwili możesz wycofać udzielaną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na 

zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

Przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Administrator 

przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku 

do tych danych, istnieją dla Administratora Danych Osobowych ważne prawnie uzasadnione podstawy, 

które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi 

niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Okres przechowywania danych 

Twoje dane będą przechowywane: 

• przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie 

z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów, 
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• przez okres prowadzenia rozmów poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w 

odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym, 

• przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do 

danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów 

obowiązującego prawa, 

• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w 

odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego, 

• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w 

odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody 

dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie 

z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi, -

do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych 

osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania 

cookies i administrowania stronami Administratora, 

• przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newsletteru w celu 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania 

się z newsletteru, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i 

aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku 

jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek 

wiadomości od Administratora. Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są 

na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu 

usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi. 

6. Odbiorcy danych osobowych 

Korzystamy z pomocy innych podmiotów co w dużej mierze jest związane z przekazywaniem danych 

osobowych. W związku z powyższym w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcą 

oprogramowania, firmie hostingowej, firmom obsługującym płatności, obsłudze domeny, firmie 

wysyłającej newsletter, księgowej, firmie wysyłkowej kurierskiej oraz firmom współpracują, które 

oferują usługi na naszym Portalu. Ponad to może się tak zdarzyć, że na podstawie przepisu prawa lub 

decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać dane osobowe innym podmiotom, czy to 

prywatnym czy to publicznym. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania 

udostępnienia danych osobowych analizujemy bądź starannie, aby nie przekazać danych osoba 

nieuprawnionym. 

7. Przekazywanie do Państw trzecich. 

W związku z faktem, że Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych usług takich 

jak: Google, Facebook, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki 

(USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook przystąpili 

do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych 

wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Często stosują też mechanizmy zgodności 

przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. W każdej chwili 

przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. 

 

 

8. Prawa osób których dane dotyczą. 
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Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego aby te dane były przetwarzane, możesz żądać 

ich usunięcia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, ,prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Prawo do wniesienia skargi. 

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż 

przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO. X. 

10. Wymóg podania danych i konsekwencja niepodania danych. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu skorzystanie przez Ciebie z 

oferowanych przez nas usług. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości 

skorzystania z naszych produktów. 
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