
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem  podanych  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  Infokorade  spółka  z  ograniczona

odpowiedzialnością w Szczecinie u. Potulicka 33a/1u te. 885-509-501, e-mail szczecin@galileusz.com.pl
2. Podane  przez  Panią/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  i  na  podstawie  zawartej

umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
3. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą podwykonawcy, w zakresie w jakim powierzono im

przetwarzanie danych tj.:
a) Galileusz (Centrala) z siedzibą we Włocławku, ul. Ziębia 3a reprezentowana przez Leszka Lewandowskiego

– właściciela

b) Infokorade sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie ul. Potulicka 33a/1u 
c) biuro księgowe Kancelaria audytorska „EKB” mgr Mirosława Parol , 70-101 Szczecin ul. Madalińskiego 8
d) zewnętrzni informatycy

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do realizacji umowy i do
końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz przez czas wymagany przez przepisy
szczególne.

5. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  podanych  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

6. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  właściwego  organu  nadzoru,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym,  a  ich  niepodanie  będzie
skutkowało niemożliwością realizacji umowy.

8. Podane  przez  Panią/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

9. Podane przez  Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą
profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

(dotycząca udzielonej zgody na przetwarzanie danych)
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem  podanych  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  Infokorade  spółka  z  ograniczona
odpowiedzialnością w Szczecinie u. Potulicka 33a/1u te. 885-509-501, e-mail szczecin@galileusz.com.pl

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w celu wynikającym z udzielonej
zgody na  przetwarzanie  danych  (art.  6  ust.  1  lit.  a)  RODO),  o  ile  zgoda  taka  została  udzielona,  tj.  w  celu
utrwalenia wizerunku na zdjęciach z takich wydarzeń jak zajęcia/ kursy/ eventy/ półkolonie oraz publikacji tych
zdjęć na stronie internetowej  www.galileusz.com.pl oraz portalach społecznościowych, gdzie firma  Galileusz
(Centrala) z siedzibą we Włocławku, ul. Ziębia 3a reprezentowana przez Leszka Lewandowskiego – właściciela
ma utworzone profile.
3. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą podwykonawcy, w zakresie w jakim powierzono im
przetwarzanie danych tj.:
a.  Galileusz (Centrala) z siedzibą we Włocławku, ul. Ziębia 3a reprezentowana przez Leszka Lewandowskiego –
właściciela 
 b. portale społecznościowe – w przypadku wyrażenia zgody.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do czasu ustania ich
przydatności.

5. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  podanych  danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do

http://www.tworobot.pl/


wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.
6. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  właściwego  organu  nadzoru,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie  przez  Panią/Pana  danych osobowych jest dobrowolne,  a  ich  niepodanie  nie  będzie skutkowało

wobec Pani/Pana powstaniem negatywnych konsekwencji.
8. W  przypadku  wyrażenia  zgody  -  podane  przez  Panią/Pana  dane  osobowe  oraz  wizerunek,  celem

umieszczenia ich na profilu firmy Galileusz (Centrala) z siedzibą we Włocławku, ul. Ziębia 3a reprezentowana
przez  Leszka  Lewandowskiego  –  właściciela   na  portalach  społecznościowych  nie  będą  przekazywane  do
państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

9. Podane przez  Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą
profilowane.

W przypadku braku zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych, w tym w zakresie wizerunku, powyższa klauzula
informacyjna Pani/Pana nie dotyczy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

(dotycząca udzielonej zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii)
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem  podanych  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  Infokorade  spółka  z  ograniczona
odpowiedzialnością w Szczecinie u. Potulicka 33a/1u te. 885-509-501, e-mail szczecin@galileusz.com.pl

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w celu wynikającym z udzielonej
zgody na przetwarzanie danych szczególnych, o ile zgoda taka została udzielona (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) w
zakresie  dotyczącym zdrowia małoletniego którego jest  Pani/Pan prawnym opiekunem tj.  przede wszystkim
posiadanych  chorób,  alergii  -  celem  zapewnienia  mu  stosownej  opieki  zdrowotnej  oraz  przygotowywania
posiłków  uwzględniających  jego  potrzeby  podczas  organizowanych  przez  Spółkę  kursów/  zajęć/
eventów/półkolonii.

3. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą podwykonawcy, w zakresie w jakim powierzono im
przetwarzanie danych tj.:

a) biuro księgowe Kancelaria audytorska „EKB” mgr Mirosława Parol , 70-101 Szczecin ul. Madalińskiego 8
b) …...................................................................................................................................................................

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do realizacji umowy o
nauczanie i do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz przez czas wymagany
przez przepisy szczególne, w szczególności Prawo oświatowe.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  właściwego  organu  nadzoru,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało
niemożliwością  zapewnienia  bezpieczeństwa oraz  wykonania  umowy  w  zakresie  w jakim  do  jej  wykonania
konieczne jest podanie informacji szczególnych

8. Podane  przez  Panią/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

9. Podane przez  Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą
profilowane.

Dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

______________________________
podpis opiekuna prawnego


