KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA
PRYWATNOŚCI
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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 "RODO"), informujemy
o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach
z tym związanych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Studio Tańca Releve, z siedzibą w Bielsku-Białej
(43-00), przy ul. Grunwaldzkiej 20b/3 (dalej „Studio Tańca Releve” lub „Administrator”). W razie
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez biuro@szkolabaletowa.eu
§2. CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (podstawą prawną jest art. 6
ust. 1 lit. b) RODO),
b) zawarcia/wykonywania umowy (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
c) Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO oraz przepisy
odpowiednich ustaw, które to obowiązki dotyczą:
a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.
d) Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą
prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni);
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych usług w oparciu
o Państwa uwagi,
optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) cele archiwalne (dowodowe) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych
przez nas usług;
f) kontakt w sprawach organizacyjnych;
g) realizacja celów statutowych Administratora, w tym zgłoszeń na zawody sportowe oraz
raportowania do organizacji
sportowych, w których Administrator jest zrzeszony.
e) Przetwarzanie szczególnych kategorii danych tj. informacji o stanie zdrowia Tancerzy oparte
jest o zgodę na przetwarzanie
danych – mającej oparcie w art. 9 ust. 2 a) RODO w związku z:
a) art. 37 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku w sporcie (Dz.U.2018.1263), zgodnie z którym
zawodnik uczestniczący we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany
do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w
tym współzawodnictwie.
b) art. 92 k ust. 2 lit. f) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Dz.U.
2018.1457), na podstawie którego przetwarzane są istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju
psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
f) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, art. 9 ust. 2 lit. f oraz art. 9 ust 2 lit. i RODO, a także w
związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji usług Administratora, a
niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować

niewykonaniem usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby
udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa.
5. Podanie danych określonych w pkt. 3 lit f) jest obligatoryjne ze względów związanych z
interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami
zdrowotnymi, w tym wypadku związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi COVID-19, wywołanej wirusem
SARS-CoV-2.
6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od
okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach
przetwarzania danych lub do czasu odwołania przez Uczestnika,
Rodzica (Opiekuna) Uczestnika zgody na ich przetwarzanie a gdy to nastąpi przez okres
niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń.
§3. ODBIORCY DANYCH
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być partnerzy współpracujący, łącząc produkty lub
usługi z Administratorem; organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów
prawa; podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), np. franczyzobiorcy i podmioty
świadczące usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencje
marketingowe, firmy kurierskie itp.
§4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
§5. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIA DANYCH POZA OBSZAR EOG ORAZ
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
8. Informacja o przekazywania danych poza obszar EOG oraz zautomatyzowane podejmowanie
decyzji:
a) W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała
miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych
klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
b) Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
§6. KORZYSTANIE ZE STRON WWW
9. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem
strony WWW, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych
danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia
usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem strony WWW i w tym znaczeniu
jest warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością przesłania
zamówienia lub wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych.
11. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego,
formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób
zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim i europejskim, w tym w szczególności z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (Dz. Urz. UE L 119 z

2016 r., str. 1-88) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
§7. PLIKI COOKIES I ICH USUWANIE
12. Strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
13. Strona www przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie
uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych.
14. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia
przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
15. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez: odpowiednie
funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z
odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta
Użytkownik.
16. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
o Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
o Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
o Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
o Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

