
Klauzula informacyjna 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U. Libro Diana Kaczmarczyk, z siedzibą w Żorach, ul. 

Centralna 35/1, prowadzącym działalność pod nazwą „Akademia Nauki i Rozwoju”.  

2) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane 

w następujących celach:  

• związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, gdzie podstawę przetwarzania 

stanowi niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie 

przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• weryfikacji uprawnienia do skorzystania ze zniżki, co stanowi realizację naszego prawnie 

uzasadnionego interesu jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, co stanowi realizację 

naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, co stanowi realizację naszego 

prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• realizacji naszych obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości oraz prawa 

podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

• marketingu bezpośredniego oferowanych przez nas usług, co stanowi realizację naszego 

prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku – w celu wykorzystania 

w materiałach promocyjnych szkoły, takich jak galerie na stronie www, lub powiązane portale 

społecznościowe (art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO). 

3) W związku z realizacją umowy Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom 

współpracującym z administratorem, którym dane są przekazywane w celu realizacji zawartej 

umowy, oraz organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego 

postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres wymagany przepisami 

ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowego, co do zasady przez 6 lat. Dane przetwarzane 

na podstawie zgody będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. 

5) Jeżeli przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 

interesu (art. 6 ust. 1 lit. f), w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych na tej podstawie w celach wskazanych 

powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie 

wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 

Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa  

– zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

7) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych; 



• usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia wobec ich przetwarzania; 

• przenoszenia danych; 

• w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę – 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając pismo na adres 

Administratora wskazany w pkt. 1, wysyłając e-mail na adres: info@akademiazory.pl. 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt na adres wskazany w 

punkcie 1 lub na adres e-mail: info@akademiazory.pl.  

8) Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do złożenia skargi do organu 

nadzorczego – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych. 

9)  Podanie zawartych w umowie danych jest niezbędne do realizacji prawidłowego procesu 

obsługi umowy. Odmowa podania danych wiąże się z brakiem możliwości realizacji umowy.  

 


