
Klauzula informacyjna dot. badań naukowych 

 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia 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), niniejszym informujemy: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CENTRUM TERAPII MANUALNEJ spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Sierosławiu, ul. Leśna 1, NIP: 7772974119. 

2. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu prowadzenia badań naukowych i statystycznych,  

a także działalności dydaktycznej CENTRUM TERAPII MANUALNEJ spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie diagnostyki, terapii oraz rozwoju i popularyzacji 

systemu Terapii Manualnej Holistycznej. 

3. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, 
uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy 
informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, 
konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, usługi hostingowe.  

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
5. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będą przetwarzane 

do momentu jej cofnięcia lub do momentu, gdy Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.  
6. Posiadają Państwo prawo do: 

a. dostępu do swoich danych – art. 15 RODO 

b. sprostowania – art. 16 RODO 

c. usunięcia – art. 17 RODO, 

d. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO 

e. prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO 

f. prawo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO. 

7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.  

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Państwa zgody jest dobrowolne i może ona być w każdej chwili wycofana, kierując 
wiadomość na adres e-mail administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. 

10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania.  

 

 

 


