
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych – JDP Piotr Jagielski

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO1) informujemy co następuje.

Administratorem danych osobowych jest Jagielski Dance Project Piotr Jagielski z siedzibą w Toruniu,
(87-100) ul. Grudziądzka 122a, NIP 956-229-99-54; REGON 340698891,
adres e-mail: kontakt@dancepro.pl, tel. +48 723 16 16 16 (dalej: Administrator).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1) na podstawie art. 9 ust. 2 lit a) RODO tj. na podstawie wyrażonej zgody w celach związanych z uczestnictwem 

w zajęciach, usprawiedliwienia nieobecności oraz kontaktowania się z Uczestnikiem;
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym przesyłanie informacji handlowych (o aktualnej ofercie, zniżkach 
i promocjach);

b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych spowoduje uniemożliwienie uczestniczenia 
w zajęciach jak i kontaktowania się z Uczestnikiem.

Okres przetwarzania danych osobowych - dane przetwarzane będą:
1) do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie uwzględniając okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane 

z uczestnictwem w zajęciach;
2) do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

uzasadnionego interesu prawnego Administratora;
3) przez okres wymagany do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów 

podatkowych lub rachunkowych).

Kategorie danych osobowych obejmują: imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 
adres zamieszkania, dane kontaktowe (telefon, adres e-mail), wizerunek, informacje o stanie zdrowia (w przypadku 
usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach).

Państwa dane mogą zostać przekazane do współpracującego z Administratorem Toruńskiego Klubu Sportowego DANCEPRO 
z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Grudziądzka 122a, NIP 956-229-99-54; REGON 341271427, który jest organizatorem niektórych 
zajęć, półkolonii, obozów oraz innych wydarzeń w zakresie świadczonych usług.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, ich sprostowania oraz ich przenoszenia. Mają 
Państwo prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciw lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w dowolnym momencie. Administrator spełni Państwa żądanie, o ile nie będziemy zobowiązany przetwarzać tych 
danych na podstawie innych przepisów prawa.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 
przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa.

W każdej chwili mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania danych przez Administratora poprzez adres e-mail: 
kontakt@dancepro.pl.
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