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W związku z faktem, iż wypełniają Państwo formularz na stronie internetowej 

www.project-school.pl lub www.project-travel.pl, 

koniecznym jest wyrażenie zgody o treści wskazanej poniżej. 

 

Kliknięcie przycisku „wyślij” oznacza jednocześnie, iż: 

1. Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (imię, nazwisko, adres 

e-mail, numer telefonu, wiek lub datę urodzenia osoby zgłaszanej) przez Project II Nauczanie 

Języków Obcych Bogusława Siewierska – Klyta, NIP 9541285289, ul. Jagiellońska 27/2, 40-035 

Katowice w celu przeprowadzenia konsultacji i dopasowania najlepiej odpowiadającemu 

Państwu programu kształcenia (kurs językowy w Katowicach, wyjazd językowy, kształcenie 

ustawiczne za granicą, szkolnictwo wyższe za granicą). 

2. Wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie drogę elektroniczną na wskazany adres e-mail 

informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną od Bogusławy Siewierskiej – Klyta, prowadzącej działalność 

gospodarczą pod firmą Project II Nauczanie Języków Obcych Bogusława Siewierska – Klyta, NIP 

9541285289, ul. Jagiellońska 27/2, 40-035 Katowice. 

2. Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, tj. 

Bogusławę Siewierską – Klyta, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Project II 

Nauczanie Języków Obcych Bogusława Siewierska – Klyta, NIP 9541285289, ul. Jagiellońska 

27/2, 40-035 Katowice, w celach marketingowych i informacyjnych. 

Jednocześnie oświadczają Państwo i przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych jest 

dobrowolne oraz że posiadają Państwo prawo dostępu do wyżej wymienionych danych osobowych, 

ich zmiany oraz żądania ich usunięcia. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie lub drogą elektroniczną 

na adres e-mail: kontakt@project-travel.pl oraz zostali Państwo poinformowani, że jej wycofanie 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania 

zgody lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora. 

Mają Państwo prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy 

uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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