
Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych 
osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka informujemy, 

że: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (RODO). 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Marcin Markowski, NIP: 951-216-

86-41, REGON: 147021100 z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hirszfelda 16/67, 02-776 

Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: +48 602 713 410 lub 

e-mailowo: marcin@acroair.pl 
2. Przekazane dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

w celu realizacji umowy o świadczenie usług, w celach informacyjnych oraz w celach 

marketingowych i promocyjnych Administratora. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

 niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług lub podjęcia działań na Państwa 

żądanie przed zawarciem umowy 

 Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

4. Kategorie danych osobowych obejmują:  

 imię i nazwisko (lista uczestników zajęć, lista obecności, kontakt) 

 data urodzenia 

 numer telefonu (bieżący kontakt) 

 adres e-mail (informacja o zajęciach, zmianach w grafiku, ofercie, obozach) 

 adres (do wystawienia faktury) 

5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów 

wspierających Administratora w wykonaniu umowy i działających na zlecenie 

Administratora: dostawcy usług IT, obsługa księgowości, trenerzy świadczący usługi na 

zlecenie Administratora oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji umowy. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy i 

istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie krócej niż czas 

wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania 

(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

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

jej cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do 

zawarcia umowy lub pełnego wykonania usług świadczonych przez Administratora. Brak 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi udział w zajęciach, a ponadto 

spowoduje, iż nie będą Państwo otrzymywać bieżących informacji i informacji 

marketingowych od Administratora. 
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