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POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO 
WWW.FALMED.PL 

 
1. Administratorem danych osobowych jest FALMED Rehabilitacja Ruchowa 

Stanisław Faliszewski. 
2. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych 

osobowych: 
- pisemnie, na adres ul. Czereśniowa 50 62-081 Przeźmierowo, 
- telefonicznie, pod numerem: 61 653 49 90 
- mailowo, pod adres: osrodek@falmed.pl 

3. Wewnątrz serwisu internetowego www.falmed.pl funkcjonują cztery formularze 
zgłoszeniowe/kontaktowe, które gromadzą następujące dane osobowe: 
 
a) https://falmed.pl/Kontakt  

Gromadzone dane: 
- Imię i nazwisko 
- Adres e-mail 
- Telefon kontaktowy 
 

b) https://falmed.pl/klub-malucha 
Gromadzone dane: 
- Imię i nazwisko 
- Data urodzenia 
- Telefon kontaktowy 
 

c) https://falmed.pl/akademia-starszaka 
Gromadzone dane: 
- Imię i nazwisko 
- Data urodzenia 
- Telefon kontaktowy 
 

d) https://falmed.pl/Formularz_zgloszeniowy_-_kursy 
Gromadzone dane: 
- Imię i nazwisko 
- Wykształcenie 
- Adres korespondencyjny 
- Adres e-mail 
- Numer telefonu 
 

4. Każdy z wyżej wymienionych formularzy zawiera pole „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych”, które należy obowiązkowo prawidłowo 
zaznaczyć (Tak/Nie) przed wysłaniem formularza.  

5. Wyżej wymienione dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i 
przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 r. poz.922 ze zm.). 
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6. Administrator danych osobowych przetwarza wyżej wymienione dane osobowe w 
celach marketingowych oraz dla zapewnienia prawidłowego przebiegu usług 
rehabilitacyjnych i szkoleniowych, świadczonych przez FALMED Rehabilitacja 
Ruchowa Stanisław Faliszewski.  

7. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez FALMED Rehabilitacja 
Ruchowa Stanisław Faliszewski, mają w związku z przetwarzaniem następujące 
prawa: 
a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
b) Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych – może się to wiązać uniemożliwieniem i zaprzestaniem 
świadczenia usług rehabilitacyjnych lub szkoleniowych przez FALMED 
Rehabilitacja Ruchowa Stanisław Faliszewski, 

c) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, 

d) Prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności 
podjętych przed jej wycofaniem, 

8. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 7 należy skontaktować się z 
administratorem danych osobowych, w sposób wskazany w punkcie 2. 
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