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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - FORMULARZ 
„REKOMENDACJE” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informujemy, iż:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Praktyka i Szkolenia Stomatologiczne 
TOOTH ON FIRE Marcin Piotr Gajkowski, z siedzibą w Toruniu, ul. Winnica 45b/11. Kontakt pod 
adresem e-mail wskazanym na stronie internetowej lub na adres siedziby. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia i przesłania formularza 
dotyczącego rekomendacji szkoleń. Dane wyżej wymienionego formularza podane przez 
Państwa (w tym wizerunek) będą publikowane na stronie internetowej www.toothonfire.pl, 
www.facebook.com, www.youtube.com, www.instagram.com oraz w drukowanych materiałach 
promocyjnych Organizatora. Adres e-mail służył będzie do korespondencji e-mailowej. 
Dodatkowo: W niektórych sytuacjach – z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów 
naszej firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu. Podanie 
danych osobowych i przekazanie wizerunku jest dobrowolne. 

3. Podanie przez Państwa danych osobowych i przekazanie wizerunku jest warunkiem 
upublicznienia danych podanych w formularzu (w tym wizerunku); wynika z realizacji 
obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów 
wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne. Przekazując dane w formularzu (w tym wizerunek) potwierdza Pani/Pan, że 
dane są prawdziwe i aktualne oraz, że nie dotyczą innych osób. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie 
i w celach, które wynikają z przepisów prawa; inne podmioty wykonujące zadania wynikające z 
przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w procesach związanych z administrowaniem 
strony internetowej www.toothonfire.pl oraz www.facebook.com, www.youtube.com, 
www.instagram.com, użytkownicy Internetu (w szczególności odwiedzający strony: 
www.toothonfire.pl, www.facebook.com, www.youtube.com, www.instagram.com), fotografowie, 
drukarnie, wykładowcy, kierownik naukowy, uczestnicy szkoleń organizowanych przez Praktyka 
i Szkolenia Stomatologiczne TOOTH ON FIRE Marcin Piotr Gajkowski, inne podmioty wspierające 
prowadzoną działalność. 

5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów 
przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody. 

7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadacie 
również Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby 
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zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób 
miałoby to istotnie wpływać na uczestników szkolenia. 

9. Administrator Państwa danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie 
opublikowanych zdjęć i danych osobowych w Internecie przez osoby trzecie. 

10.Przekazanie Państwa danych osobowych i wizerunku poprzez formularz następuje w sposób 
nieodpłatny. 
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