Szanowni Państwo,
Działając na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
informujemy, iż:
1) Podanie danych jest wymogiem zawarcia umowy na usługi realizowane przez
miniPaganini Szkoła Suzuki Agnieszka Wojszczyk bez ich podania nie jest możliwe
skorzystanie z naszych usług, a tym samym właściwa obsługa Rodzica/opiekuna i ucznia
Szkoły;
2) Administratorem podanych danych osobowych jest miniPaganini Szkoła Suzuki
Agnieszka Wojszczyk z siedzibą w Opolu przy ul. Olimpijskiej 28B.
3) Kontakt z w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można uzyskać za
pośrednictwem maila: szkola@minipaganini.pl
4) Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe i dane dziecka, aby:


zawrzeć umowę i wypełniać jej warunki,



wykonywać rozliczenia finansowe,



prowadzić działania marketingowe promujące Szkołę,



sprzedawać nasze usługi (w przypadku wypożyczenia instrumentu);

5) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie odpowiednio:


niezbędność do wykonania umowy zawartej z rodzicem/opiekunem,



niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze –
art.106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,



prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów
marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Rodzicem/ opiekunem
a Szkołą,



zgoda rodzica/opiekuna – w przypadku wykorzystania wizerunku ucznia;

6) W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane rodzica/opiekuna i ucznia – jeśli
będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać
Państwa dane wyłącznie:


osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom,
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, m.in.
Stowarzyszeniu CENTRUM EDUKACJI SUZUKI z siedzibą w Warszawie,



innym odbiorcom danych – firmom świadczącym usługi dotyczące promocji,
prawnicze, kurierskie, księgowe;

7) Dane Klienta będziemy przetwarzać przez okres:


wymagany przepisami prawa podatkowego – do 6 lat,



a także w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane
przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach do planowania
biznesowego),



do czasu wycofania zgody, w przypadku wykorzystywania wizerunku ucznia

8) Dane ucznia Szkoły będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celu

9) Osoba, której dane przetwarzamy ma też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich
sprostowania i ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu wobec przetwarzania
jego danych w celach marketingowych.
10) Dbamy o ochronę przetwarzanych przez nas danych, a osoba, której dane przetwarzamy
ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie i zapoznałem się z treścią klauzuli
informacyjnej.

……………………………………….

……………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

