
Polityka prywatności serwisu www.metamorphosis.gs oraz wszystkich jego subdomen. 

1.. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  
METAMORPHOSIS POLAND Akademia Rozwoju Umysłu i Biznesu Małgorzata Daniło-Gorlewicz,  
z siedzibą w Krzewo 75, 18-421 Piątnica, NIP 718-131-75-71. 

2. Dane przetwarzane są  w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży 
Produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 
celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych 
produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona 
wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie 
korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz 
partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, 
której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem 
celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w 
adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. 
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. 

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed 
nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne 
środki bezpieczeństwa wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym 
nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
odbiorcom.  Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, 
przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie 
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący 
sposób:  

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].  

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.  
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. 
w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego 
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, 
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.  
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba 
ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.  
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może 
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych 
osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w 
sposób widoczny i zrozumiały. 
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają 
niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis …………... Strony te mogą 
posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - 
nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT. 


