
Informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w
Programu Referencyjnego Transparent World Sp. z o.o. (właściciela
marki Akademia.pl):

1. Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych, w ramach naszego Programu Referencyjnego,
jest: Transparent World Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(02-793), ul. Przy Bażantarni 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000729089 posiadająca nr NIP: 9512460962,
adres e-mail: kontakt@akademia.pl

W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować w
następujący sposób:

● wysyłając wiadomośc email na adres: kontakt@akademia.pl
● wysyłając list tradycyjną pocztą na adres: ul. Przy Bażantarni 13, 02-793 Warszawa

2. Twoje podstawowe prawa zgodnie z RODO*:

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące ochrony Twoich danych osobowych:

● żądania dostępu do treści lub otrzymanie kopii Twoich danych osobowych,
● żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
● żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach

marketingowych lub wobec profilowania,
● przenoszenia Twoich danych osobowych, jeśli będzie to technicznie wykonalne oraz

nie będzie sprawiało nadmiernych trudności,
● wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku przetwarzania

danych na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału
w naszym Programie Referencyjnym, w tym w celu umożliwienia nam kontaktu z Tobą w
celu przekazania szczegółów dotyczących Programu, treści i zasad prowadzenia
poszczególnych Kampanii w ramach Programu, a także w celu umożliwienia Ci odbioru
Prezentów dostępnych w ramach Programu w zamian za polecenia. Twoje dane mogą być
również przetwarzane w innych niż wyżej wskazane celach, jeśli wyrazisz na to zgodę. W



przypadku cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych
osobowych, natychmiast zaprzestaniemy ich przetwarzania w opisanych wyżej celach.
Wówczas utracisz prawo do uczestnictwa w Programie Referencyjnym, odbierania nagród a
także korzystania z innych benefitów Programu, do czasu ponownego wyrażenia zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.

4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z dobrowolnym przystąpieniem przez Ciebie
do Programu Referencyjnego - tj. w związku z zawarciem przez nas umowy (art. 6 ust. 1 lit b
RODO*), w oparciu o nasz uzasadniony interes prawny, polegający na prawie do
prowadzenia marketingu naszych usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO*), a jeśli wyraziłeś bądź
wyraziłaś zgodę na otrzymywanie od nas dodatkowych treści, to w tym zakresie
przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO*).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest oczywiście dobrowolne, jednak niezbędne do
wzięcia udziału w naszym Programie Referencyjnym.

5. Czas przetwarzania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w naszym Programie
Referencyjnym bądź do cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, lub wniesienia
sprzeciwu do ich przetwarzania. Cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw możesz w każdym
czasie wysyłając wiadomość email na nasz adres: kontakt@akademia.pl. W przypadku
cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych,
natychmiast zaprzestaniemy ich przetwarzania w opisanych wyżej celach. Wówczas utracisz
prawo do uczestnictwa w Programie Referencyjnym, odbierania nagród a także korzystania
z innych benefitów Programu, do czasu ponownego wyrażenia zgody na przetwarzanie
Twoich danych osobowych w tym celu. Niezależnie od powyższego, pragniemy Cię
poinformować, że zachowamy prawo do przechowywania Twoich danych osobowych do
czasu ustania ewentualnych roszczeń. Po tym czasie zostaną one niezwłocznie usunięte.

6. Profilowanie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celu jak najlepszego dostosowania
przekazywanych Ci treści do Twoich potrzeb. Zautomatyzowane decyzje podejmowane
będą na zasadach w oparciu o analizę niektórych Twoich cech, w szczególności na potrzeby
analizy lub prognozy Twoich oczekiwań i potrzeb jako naszego klienta, a skutkiem takiego
przetwarzania będzie m.in. wspieranie technicznie procesu przetwarzania danych
osobowych, wykrywanie nadużyć, dokonywanie pomiarów.

7. Przekazywanie Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe nie będa przez nas nigdy przekazywane innym osobom lub
podmiotom niż Transparent World Sp. z o.o. (właściciel marki Akademia.pl) w celu



przesyłania Ci jakichkolwiek treści marketingowych lub sprzedażowych przez te inne
podmioty lub osoby.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
● operatorowi naszego Programu Poleceń, w celu umożliwienia prawidłowej obsługi

Programu Poleceń,
● usługodawcom prowadzącym dla nas usługi hostingowe (polegające na

przechowywaniu danych)
● agencji marketingowej prowadzącej dla nas usługi marketingowe, w celu

prowadzenia marketingu naszych usług lub produktów,
● usługodawcy prowadzącemu dla nas usługi w zakresie analizy danych
● innym współpracującym z nami podmiotom jeśli jest to niezbędne i uzasadnione oraz

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

Twoje dane mogą zostać przekazane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
jednakże jedynie certyfikowanym podmiotom, na podstawie zgodnych z prawem i wiążących
umów międzynarodowych, gwarantujących bezpieczeństwo danych oraz stosowanie się
przez te podmioty do zasad wynikających z RODO (m.in na podstawie Decyzji Wykonawczej
Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy
Shield)).

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych poza granice EOG masz prawo
otrzymania kopii danych tam przekazanych.

*RODO - Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&qid=1524570388700&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&qid=1524570388700&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&qid=1524570388700&from=EN

