Hi-LEGAL dla HOLA MOLA

KLAUZULA INFORMACYJNA

RODO – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA UCZNIÓW PRZEDSZKOLI / SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

¡Hola, buenos días!
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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), informujemy, że:
1) Administratorem Pana/i danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka jest Paulina
Opoka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „HOLA MOLA Paulina Opoka”,
Numer NIP: 6562236656, Numer REGON: 242815401, woj. ŚLĄSKIE, pow. Sosnowiec,
gm. Sosnowiec, miejsc. Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza, nr 134, lok. 12, 41-219, poczta
Sosnowiec, e-mail: kontakt@holamola.pl,
2) Pana/i dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania,
numeru telefonu, adres e-mail, numeru rachunku bankowego oraz dane osobowe dziecka
w postaci imienia i nazwiska, placówki oświatowej, do której uczęszcza i ewentualnie daty
urodzenia; przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług edukacyjnych – kursu języka hiszpańskiego, a następnie jej wykonywania,
3) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, a wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi prowadzenia rachunkowości związanej z działalnością gospodarczą,
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 2 (dwa) lat od dnia
zakończenia wykonania, wypowiedzenia, czy odstąpienia od umowy, w przypadku nie zawarcia umowy przez okres 1 (jeden) roku od dnia otrzymania danych;
5) Posiada Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
i danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
6) Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w razie stwierdzenia, że Pana/i dane osobowe lub dane osobowe dziecka przetwarzane są
w sposób sprzeczny z prawem,
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy i jest Pan/i zobowiązany/a
do ich podania, konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest brak możliwości
zawarcia umowy,
8) Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

