Klauzula informacyjna (RODO) dla uczestnika zajęć i jego
rodziców o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie)
informujemy, że:
1. Administrator Danych Osobowych.
„Mądra Głowa” Janusz Rutkowski (dalej jako „Mądra Głowa), ul. Perzyńskiego 14d/85,
01-883 Warszawa, tel. 607 235 617, email: pamiec@madraglowa.pl
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Janusz Rutkowski, jrutkowski@madraglowa.pl, tel. 607 235 617. Z Inspektorem Ochrony
Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Cel przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe uczestnika zajęć wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica będą przetwarzane
przez Administratora danych w celach:
a)
wykonywania usług edukacyjnych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych
działań związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy z firmą „Mądra Głowa” - art.6 ust.
1 lit. B Rozporządzenia
b)
wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach reklamowych lub
autoryzowanych przez „Mądrą Głowę” w mediach oraz na stronie internetowej „Mądrej
Głowy” na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.
4.

Okres przechowywania danych:

Przez okres obowiązywania umowy, jak również przez okres niezbędny do ustalenia
i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy.
5.

Odbiorcy danych.

a) Pracownicy „Mądrej Głowy”
b) Inne podmioty świadczące na rzecz „Mądrej Głowy” usługi związane z realizacją
przedmiotu Umowy, bądź w zakresie dochodzenia należności wynikających z Umowy.
c) Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
d) Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6.

Prawa osoby, której dane dotyczą.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica
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. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody,
oświadczenia, itp.).
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka i jego rodziców narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

…..........................................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

