OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Działając w imieniu własnym i/lub jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej, którą reprezentuję wyrażam
dobrowolną zgodę na przetwarzanie poniżej podanych danych osobowych przez Tomasza Jarząbek SoundFarm w
celu realizacji zadań dydaktycznych oraz opiekuńczych, w których uczestniczy uczeń oraz potwierdzam, że
zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
…………………………………………
Imię i nazwisko ucznia

..........................................................
Imię i nazwisko opiekuna

…………………………………………
Numer kontaktowy (telefon)

………………………………………….
e-mail kontaktowy

KLAUZULA INFORMACJYNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
roku 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.U.UE.L.2016.119.1 - dalej
RODO) informuję, że:
1.
Administratorem przekazanych nam powyższych danych osobowych jest Tomasz Jarząbek prowadzący działalność
gospodarcza pn. SoundFarm pod adresem: ul. Malejowska 6, 34-240 Jordanów.
2.
W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz się skontaktować na powyższy adres lub numerem telefonu
790641890 (Tomek / biuro SoundFarm).

3.

Dane będą przetwarzane w celach realizacji umowy świadczenia usług dydaktycznych i opiekuńczych, w których uczeń
uczestniczy oraz wywiązania się z obowiązków rozliczeniowych z umową związanych oraz w uzasadnionym interesie administratora związanym z realizacją umowy, a w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie dane przetwarzane będą przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszony zostanie sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnięta zgoda (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO);

4.

Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez czas trwania możliwości dochodzenia i
obrony przed roszczeniami oraz wypełnienia obowiązków prawnych podatkowo-rozliczeniowych;

5.

Osobie, której dane posiadamy (lub jej opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terenie Polski do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

6.

Powierzone nam dane mogą być przekazywane w procesie i w celu realizacji umowy firmom obsługującym nas w zakresie usług IT i wsparcia administracyjnego;
7.

Dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania;

8.
Podanie nam danych ma charakter dobrowolny, ale ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy i w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie świadczenie realizacja umowy nie będzie możliwa;
9.
Sprzeciw co do przetwarzania lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody lub zgłoszeniem sprzeciwu.

10.

Zakres upoważnienia obejmuje nadanie uprawnień do przetwarzania danych na nośnikach papierowych ( zaświadczenia,
wydruki, dyplomy itp.) oraz kontaktu telefonicznego przez pracowników firmy.

……………………………..…….......……………………..
(data i podpis wyrażającego zgodę i/lub jego opiekuna)

