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Klauzula RODO - klienci 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Galileusz (Centrala) z siedzibą we 

Włocławku, ul. Ziębia 3a reprezentowana przez Leszka Lewandowskiego – właściciela. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji usług świadczonych przez 

oddział firmy Galileusz w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100), ul. Sukienna 54 reprezentowanej 

przez firmę Hubert Czejarek (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i  w celu jej realizacji). 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wskazany w pkt. 2 powyżej oddział firmy Galileusz, 

do którego następuje zapis na zajęcia, a w szczególności uprawnieni Pracownicy firmy Hubert 

Czejarek tj. nauczyciel prowadzący zajęcia, metodyk, pracownicy biurowi.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

5. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku 

prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego 

upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń 

przysługujących firmie Hubert Czejarek oraz wypełnienia obowiązku prawnego firmy Hubert 

Czejarek (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody złożonej przed jej cofnięciem.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy odnośnie 

korzystania z naszych usług. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w kursach oraz korepetycjach 

realizowanych przez wskazany w pkt. 2 powyżej oddział firmy Galileusz. 
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