
KLAUZULA INFORMACYJNA 

RODO – Rozporządzenie 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) 

 

1) Administratorem danych osobowych Państwa jako opiekunów prawnych oraz osób 

korzystających ze świadczonych przez nas usług jest Aleksandra Szafrańska "AMPLITUDA" z siedzibą 

w Skórzewie przy ul. Spółdzielczej 15 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący 

sposób: 

 

• listownie na adres: ul. Spółdzielcza 15, 60-185 Skórzewo, 

• przez e-mail: biuro@music-school.com.pl, 

• telefonicznie: 697 228 787. 

 

2) Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest realizacja zawartej między 

Państwem a Aleksandrą Szafrańską "AMPLITUDA” umowy oraz Państwa zgoda. Zgoda ma charakter 

dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić realizację umowy. 

 

3) Przetwarzamy następujące dane osób korzystających z naszych usług oraz ich opiekunów: imię i 

nazwisko, numer PESEL (odnośnie osoby zawierającej umowę), wiek (odnośnie niepełnoletniej 

osoby uczestniczącej w zajęciach), adres zamieszkania, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail. 

Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków naszych uczniów związanych z ich 

aktywnością w naszej szkole (np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez 

szkołę). Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas 

z umowy. 

 

4) Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych. Może jednak zdarzyć się sytuacja, gdy ze względu 

na bezpieczeństwo naszego ucznia, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące szczególnych 

potrzeb lub stanu zdrowia dziecka. W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie 

nauczycielowi lub nauczycielom, którzy mają kontakt z dzieckiem, nie są nigdzie rejestrowane ani 

nie są przez nas przetwarzane lub powierzane innym podmiotom, zaś nauczyciele są zobowiązani 



do zachowania tego typu informacji w ścisłej poufności. 

 

5) Będziemy posługiwać się danymi osobowymi Państwa jako opiekunów prawnych oraz osób 

korzystających ze świadczonych przez nas usług:         

• w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. b RODO), 

• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwo z nami umowy  (podstawa z art. 6 ust. 

1 lit. b RODO), 

• w celach rachunkowych i podatkowych w związku z zawartą przez Państwo z nami umową 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• w celu windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), 

• w celu wypełnienia obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• w celach statystycznych, w celu rozwoju oferty i poprawy jakości świadczonych przez nas usług, 

• w celu marketingu usług własnych – w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach 

oraz usługach oferowanych przez nas. 

 

6) Dane osobowe Państwa jako opiekunów prawnych oraz osób korzystających ze świadczonych 

przez nas usług będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w „AMPLITUDZIE” 

Aleksandra Szafrańska. Będziemy również przekazywać Państwa dane osobowe biurom księgowym 

oraz – w razie potrzeby – kancelariom prawnym. 

 

7) Dane osobowe Państwa jako opiekunów prawnych oraz osób korzystających ze świadczonych 

przez nas usług przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej. 

 

8) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwo z naszych usług oraz 

dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmą Państwo decyzję o wycofaniu 

zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji 

postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych. 

 

9) Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 



przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 

RODO. 

 

10) W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że 

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 


