
 

Szanowni Państwo,  

Spełniam obowiązek informacyjny w oparciu o Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych. 

 Zapewniam, że w Joanna Sempruch ACADEMY przykładam szczególną wagę do ochrony danych 
osobowych. Dane osobowe przetwarzam w celu przekazywana informacji związanych z moją działalnością, 
przede wszystkim informowania o szkoleniach i wydarzeniach, które organizuję, a które mogą być dla Was 
interesujące, w celu realizacji umów szkoleniowych, umów najmu, umów sprzedaży i umów współpracy. 

 Uprzejmie informuję, że Administratorem i Inspektorem danych osobowych jest Joanna Sempruch 
ACADEMY z siedzibą przy ul. Czerwone Maki 43/8 w Krakowie, NIP 8671974590, występująca również pod nazwą 
Stewarding Academy - Luxury Hospitality Specialist/ Szkoła Stewardess Jachtowych, Super Sail Away, Stewarding 
Academy lub ACADEMY. Odbiorcą danych osobowych jest Joanna Sempruch, biuro księgowe, hostingodawca, 
platforma mailingowa, operator systemu płatności oraz niektóre firmy współpracujące polecane poprzez 
ACADEMY w mediach społecznościowych. Ilość przekazywanych danych jest ograniczona do minimum. Nie 
przechowuję danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego. 
Podawanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonywania 
umowy z ACADEMY jako wymóg ustawowy. Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione 
właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Zebrane dane nie 
będą przekazywane do osób trzecich. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny w celach jak 
wymieniono aż do czasu cofnięcia przez Państwo zgody. 

 Z Administratorem można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail: 
academy@joannasempruch.com lub manager@stewardingacademy.com, formularz kontaktowy na stronie 
www.stewardingacademy.com bądź telefonicznie pod numerem +48 604 078 824 a także pisemnie: ul. Czerwone 
Maki 43/8, 30-392 Kraków. Osoba lub firma, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych. 

  

W razie dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu. 

Pozdrawiam serdecznie, 

Joanna Sempruch ACADEMY 
academy@joannasempruch.com 

manager@stewardingacademy.com 
+48 604 078 824
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