Klauzula informacyjna dla klientów zapisujących się do placówki Galileusz Płock

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 realizacji usług świadczonych przez oddział firmy Galileusz w
Płocku (09-402), ul. Kolegialna 47 reprezentowany przez SENSE Iwona Brykała.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wskazany w pkt. 2 powyżej oddział firmy Galileusz, do którego
następuje zapis na zajęcia.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimalny, do zakończenia świadczenia usług. Po tym
terminie dane zostaną zanonimizowane.

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

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystanie przez firmę SENSE Iwona Brykała, franczyzobiorcy sieci
Galileusz, wizerunku mojego dziecka (imię i nazwisko).....................................……………………………………….
Udzielona przeze mnie zgoda nie jest ograniczona czasowo i obejmuje wszystkie formy publikacji na portalach
społecznościowych oraz stronie internetowej www.galileusz.com.pl.
Jednocześnie oświadczam, iż zrzekam się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka
w zakresie określonym tym oświadczeniem.

……………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
informuję, iż: Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania
jest firma SENSE Iwona Brykała. z siedzibą w Płocku (09-401) przy ul. Okopowej 26/1. Informujemy, że podanie danych
osobowych jest dobrowolne, a także, że przysługują Pani/Panu prawa dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich
zmiany, oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane
przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w formułach zgód zamieszczonych powyżej.

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości

…………….…………………………………..
data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Galileusz Płock – SENSE
Iwona Brykała z siedzibą w Płocku przy ulicy Okopowej 26/1. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę.

………………..………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

