Klauzula informacja dla Klienta zgodna z RODO
1.

Administratorem Twoich danych osobowych (imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu email, informacje dotyczące preferencji osobistych dotyczących tańca, datę planowanego ślubu
oraz miejsce ślubu a także wizerunek w postaci zdjęć lub filmów z Twoim wizerunkiem) jest
Paulina Topolska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Paulina
Topolska Młodzi Tańczą w Wieliczce (Łazany 240, 32-020 Wieliczka), wpisana do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 6832052051, REGON
364479420, e-mail: info@mlodzitancza.pl (dalej Instruktorka Tańca).

2.

Masz prawo skontaktować się z Instruktorką Tańca zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi
w pkt. 1 powyżej.

3.

Instruktorka Tańca przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach oraz w oparciu o
następujące podstawy prawne:
a)

Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i
wykonania zawartej z Tobą umowy lub podjęcia działań wykonywanych na Twoje żądanie
przed zawarciem umowy – w celu zapisania Ciebie na wybrane przez Ciebie zajęcia
taneczne z Instruktorką Tańca zgodnie z Twoimi oczekiwaniami/preferencjami tanecznymi
oraz kontaktowania się z Tobą w związku z wykonaniem umowy świadczenia przez
Instruktorkę Tańca usługi nauki tańca;

b)

Twoje dane osobowe - na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody - w celu prowadzenia
przez Instruktorkę Tańca marketingu swojej usługi nauki tańca poprzez publikacje zdjęć lub
filmów z Twoim wizerunkiem w portalach społecznościowych i serwisach internetowych, o
ile wyraziłaś/-eś w tym zakresie odpowiednią, pisemną zgodę/-zgody.

Prowadzenie działań marketingu usług Instruktora Tańca, dla którego przetwarzane są Twoje
dane osobowe zgodnie z pkt. 3 lit. b) powyżej, obejmuje publikacje zdjęć lub filmów z Twoim
wizerunkiem wyłącznie związanych ze świadczonymi usługami nauki tańca przez Instruktora
Tańca w portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, serwisach
internetowych takich jak: Youtube oraz na stronie internetowej Instruktorki Tańca, o ile
wyraziłaś/-eś odpowiednią pisemną zgodę/zgody na ww. publikacje.
4.

Podanie Twoich danych osobowych jest konieczne (niezbędne) dla zawarcia i wykonywania
umowy świadczenia usług – nauki tańca przez Instruktorkę Tańca. Natomiast wyrażenie przez
Ciebie zgody/zgód na publikacje Twoich danych osobowych (wizerunku) jest dobrowolne i
niezbędne dla prowadzenia przez Instruktorkę Tańca marketingu jej usług– nauki tańca.
Niepodanie przez Ciebie Twoich danych osobowych uniemożliwi Ci zawarcie umowy z
Instruktorką Tańca oraz w konsekwencji uniemożliwi wykonanie przez Instruktorkę Tańca
umowy – nauki tańca. Z kolei niewyrażenie przez Ciebie zgody/zgód na przetwarzanie Twoich
danych osobowych uniemożliwi Instruktorce Tańca prowadzenie marketingu jej usług – nauki
tańca, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

5.

Instruktorka Tańca będzie przechowywała Twoje dane osobowe przez czas trwania umowy, a
następnie przez czas, w zakresie oraz dla celów określonych obowiązującymi przepisami
prawa, lub dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. W przypadku dochodzenia lub obrony
roszczeń związanych z wykonywaniem umowy lub zawiadamiania właściwych organów – Twoje
dane osobowe będą przechowywane również przez czas trwania takich postępowań. Dla celu
marketingu usług świadczonych przez Instruktorkę Tańca – nauki tańca, Twoje dane osobowe
będą przechowywane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych w tym celu.

6.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez
Cienie zgody, wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta.
Wystarczy, że prześlesz Instruktorce Tańca e-maila lub wyślesz wiadomość pocztą tradycyjną.
Wolę cofnięcia zgody możesz wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła
ona do wiadomości Instruktorki Tańca. Cofnięcie takiej zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania tych danych, którego Instruktorka Tańca dokonała na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Pomimo cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,

Instruktorka Tańca nadal może je przetwarzać jeżeli przetwarzanie jest niezbędne(konieczne)
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7.

Posiadasz prawo do:
•

żądania dostępu do Twoich danych osobowych – na Twoje żądanie Instruktorka Tańca
potwierdzi czy przetwarza Twoje dane osobowe, udostępni Ci kopię Twoich danych
osobowych oraz przekaże informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa;

•

żądania sprostowania Twoich danych osobowych – jeśli podane przez Ciebie dane są
nieprawidłowe lub niekompletne,

•

żądania usunięcia Twoich danych osobowych – jeśli, między innymi, Twoje dane nie są
już niezbędne do wykonania celów, dla których zostały zebrane przez Instruktorkę
Tańca lub jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; w przypadku
usunięcia Twoich danych osobowych na Twoje żądanie, Instruktorka Tańca w dalszym
ciągu ma prawo do przetwarzania tych danych w zakresie, w jakim jest to niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

•

żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych - jeśli, między innymi,
uznasz że przetwarzane przez Instruktorkę Tańca dane osobowe są nieprawidłowe; w
takiej sytuacji ich przetwarzanie zostanie ograniczony na okres pozwalający
Instruktorce Tańca zweryfikować ich prawidłowość; w przypadku ograniczenia
przetwarzania Twoich danych osobowych, Instruktorka Tańca w dalszym ciągu ma
prawo do przetwarzania tych danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,

•

żądania przeniesienia Twoich danych osobowych – jeśli uznasz, by Twoje dane
osobowe zostały przesłane przez Instruktorka Tańca bezpośrednio innemu
administratorowi, Instruktorka Tańca na Twoje żądanie, o ile jest to technicznie
możliwe, prześle te dane osobowe innemu administratorowi w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli
przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy
oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w dowolnym
momencie możesz wnieść sprzeciw – z przyczyn związanym z Twoją szczególną
sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Instruktorkę Tańca,
chyba że Instruktorka Tańca wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub wykaże
istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; jeśli wniesiesz
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu to
Instruktorce Tańca nie wolno przetwarzać do takich celów.

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw wymienionych powyżej, należy przesłać
odpowiednie żądanie na adres e-mail Instruktorki Tańca: info@mlodzitancza.pl
8.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z
naruszeniem odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

9.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: portale
społecznościowe, serwisy internetowe i hostingodawcy.

10. W przypadku uzyskania przez Instruktorkę Tańca informacji o przekazaniu danych osoby, która

nie ukończyła 18 roku życia, Instruktorka Tańca niezwłocznie zaprzestania przetwarzania tych
danych, usunie je oraz wezwie odbiorców danych do wykonania tych samych czynności.

