KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
(dalej: RODO), a jednocześnie majac na uwadze zawarcie umowy o udział w wypoczynku dzieci i
młodzieży organizowanym
przez STUDIO RUCHU SK-ART S.C. Katarzyna Przęczek ,Elżbieta Ostrowska z siedzibą w Zielonkach
(32-087) przy ul. Wiarusa 44/18 (zwane dalej SK-ART) i przetwarzanie danych osobowych, w celu
zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych osobowych, SK – ART przedstawia następujace
informacje:
1. Administratorem danych osobowych jest STUDIO RUCHU SK-ART S.C. Katarzyna Przęczek ,Elżbieta
Ostrowska z siedzibą w Zielonkach (32-087) przy ul. Wiarusa 44/18 (zwane dalej SK-ART)
2. Z administratorem danych mozna się skontaktować poczta elektroniczna piszac na adres e- mail:
ka_sa@interia.pl telefonicznie pod numerem +48 606 632 976, pisemnie – piszac na adres siedziby
SK – ART. (wskazany w pkt. 1 powyzej), lub osobiście w lokalu SK – ART. (adres wskazany w pkt. 1
powyzej),
3. Dane osobowe będa przetwarzane:
a) w celu realizacji umowy – podstawa prawna jest realizacja umowy, ktorej strona jest podmiot
danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 (Rozporzadzenie 2016/679);
b) w stosownych przypadkach, w celu realizacji obowiazkow publicznoprawnych SK-ART
wynikajacych przede wszystkim z przepisow podatkowych (np. prowadzenie dokumentacji
księgowo-podatkowej) – podstawa prawna jest wypełnienie obowiazkow prawnych ciazacych
na SK-ART, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c – Rozporzadzenia 2016/679;
c)

w celu kontaktu z Pania/Panem w sprawie realizacji umowy, ewentualnie przyszłej wspołpracy,
w tym w zwiazku z przygotowywaniem ofert dla klientow SK-ART– podstawa prawna
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes SK – ART, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporzadzenia 2016/679, polegajacy na zapewnieniu mozliwości kontaktu z Panem/Pania;

d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez SK – ART – podstawa prawna przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes SKART (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporzadzenia 2016/679), polegajacy na umozliwieniu SK – ART obrony
swych praw.
4. Dane osobowe moga być przekazywane podmiotom świadczacym usługi na rzecz SK – ART tj.
podmiotom świadczacym usługi księgowe i podatkowe, usługi prawne, zwiazane z obsługa podrozy
słuzbowych, dostawcom systemow informatycznych i usług IT (w tym podmiotom świadczacym
usługi hosttingu poczty, hosting dokumentow elektronicznych), podmiotom świadczacym usługi
archiwizacji danych, operatorom pocztowym i kurierom, bankom.
W stosowanych
przypadkach dane osobowe będa takze przekazywane podmiotom uzyskujacym dostęp do danych
w oparciu o przepisy prawa, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
5. Dane osobowe będa przetwarzane przez okres wykonywania umowy. Okres przetwarzania danych
osobowych moze zostać kazdorazowo przedłuzony o okres przedawnienia roszczeń wynikajacych z
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umowy. Po tym okresie dane będa przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami
prawa. Ponadto, dane osobowe przetwarzane w celach opisanych w pkt. 3 lit. c) powyzej, będa
przez okres umozliwiajacy realizację wskazanych interesow administratora lub do zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. W przypadku przetwarzania na podstawie
klauzuli tzw. uzasadnionego interesu administratora, dane będa przetwarzane do złozenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych oraz zadania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. Przysługuje Pani/Panu takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego się
ochrona danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy prawa, w szczegolności Rozporzadzenia 2016/679.
9. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest wymagane przez SK- ART w celu
wykonywania umowy, a braku ich podania będzie skutkował niemozliwościa jej wykonania.
Ponadto, w celach opisanych w pkt. 3 lit. b) powyzej przetwarzanie danych jest wymagane przez
przepis prawa, a w celach opisanych w pkt. 3 lit. c) powyzej, brak danych uniemozliwi kontakt z
Pania/Panem w celu przyszłej wspołpracy.
10. Administrator nie prowadzi profilowania (tj. nie przetwarza danych w celu profilowania), ani
przetwarzanie nie słuzy podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
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