Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Dominika Pelka-Magda prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Clever Solution Dominika Pelka-Magda jako administrator danych osobowych (dalej:
„Administrator”) przetwarza Państwa jak i Państwa dziecka dane osobowe w rozumieniu
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 (dalej: „RODO”).
W związku z powyższym Administrator informuje następująco:
1. Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dziecka jest: Dominika PelkaMagda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Clever Solution Dominika PelkaMagda, ul. Ułańska 14a/8, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP 6452297591, REGON
243542939;
2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod wskazanym adresem
siedziby, osobiście w siedzibie BeClever Nowoczesnej Szkoły Językowej w Tarnowskich
Górach, ul. Szwedzka 2, jak również mailowo pod adresem pelka@beclever.edu.pl oraz
pod numerem 7 300 300 97
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się
z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Panią
Joanną Sałata. Z Inspektorem można skontaktować się pod adresem mailowym
kontakt@beclever.edu.pl oraz pod numerem telefonu 7300 300 97
4. Administrator przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa dziecka w celu realizacji
umów dotyczących uczestnictwa w kursach językowych, akademii maluch, świetlicy
edukacyjnej oraz imprezach wyjazdowych, w szczególności obozach językowych, co do
których zgłosili Państwo chęć uczestnictwa w imieniu własnym lub w imieniu dziecka.
5. W przypadku realizacji imprezy wyjazdowym Administrator może przetwarzać
szczególne kategorie danych osobowych uczestników (dane dot. stanu zdrowia).
Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych dotyczących stanu zdrowia
Państwa dziecka następuje w związku z udzieloną zgodą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a
RODO.
6. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit.
b RODO, tj. w celu realizacji zawartej umowy. Dane dotyczące stanu zdrowia Państwa
dziecka przetwarzane są w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. w oparciu o wyrażoną
zgodę.
7. Odbiorcami Państwa i Państwa dziecka danych osobowych są podmioty wspierające
Administratora w realizacji umowy z zakresu organizacyjnego, edukacyjnego,
informatycznego, prawnego i księgowego. Mogą nimi być również właściwe organy
władzy publicznej mające dostęp do tych danych w ramach swoich uprawnień
kontrolnych lub nadzorczych, towarzystwa ubezpieczeniowe a w szczególnych
sytuacjach służby i instytucje, których interwencji wymagać będzie bezpieczeństwo osób
korzystających z usług Administratora.
8. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka Administrator przetwarzać będzie przez czas
nie dłuższy niż przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji umowy i upływu
przedawnienia roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa i Państwa dziecka danych osobowych przysługuje
Państwu prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
c. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych w przypadkach prawem
przewidzianych,
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w
przypadkach prawem przewidzianych,
e. w przypadku przetwarzanych danych osobowych dotyczących stanu zdrowia,
prawo do cofnięcia zgody udzielone na przetwarzanie danych osobowych
Państwa dziecka; jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodne z prawem
przetwarzanie dokonane przed jej cofnięciem, a ponadto uczyni dalsze
wykonywanie umowy niemożliwym i spowoduje konieczność rezygnacji dziecka
z wyjazdu.
10. Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt
z Administratorem, pod adresami wskazanymi w pkt 1, 2 i 3.
11. Udostępnione dane osobowe Państwa i Państwa dziecka nie będą wykorzystywane w
celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, ani w celu profilowania.
12. Ponadto, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo przetwarzanie za niezgodne
z przepisami prawa.
13. Podanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci w zakresie
danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz związanych z realizacją umów na usługi
edukacyjne jest niezbędne dla zawarcia umowy. Zgoda na przetwarzanie danych
szczególnych jest dobrowolna, ale stanowi niezbędny warunek udziału dziecka w
imprezie wyjazdowej. Odmowa podania danych osobowych, odmowa udzielenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych szczególnych lub cofnięcie takiej zgody będzie
skutkować brakiem możliwości realizacji umowy.

