
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwanego w dalszej części niniejszego dokumentu jako „RODO”, 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Level Sebastian Ziembikiewicz z siedzibą  

w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Jana Machulskiego 31, 95-070 Aleksandrów Łódzki, REGON: 

473263836, NIP: 7321887588 (zwanym dalej jako „Administrator”) prowadzący działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG.  

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz w celu 

wykonania usługi (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) dotyczącej korzystania Państwa dzieci 

z zajęć organizowanych przez Administratora.  

3. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom danych: 

pracownikom Administratora oraz podmiotom współpracującym z Administratorem na innej 

podstawie prawnej niż umowa o pracę.  

4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, 

nazwisko, numer pesel, data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania. 

5. Administrator gromadzi wyłącznie takie Państwa dane osobowe, które są niezbędne do wykonania 

usługi związanej z uczestnictwem Państwa dzieci w zajęciach organizowanych na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 1, w Aleksandrowie Łódzkim. 

6. Administrator oświadcza, że w związku z wykonywaniem ciążących na nim obowiązków prawnych 

wymagających dla swej prawidłowości przetwarzania danych osobowych odbiorcom Państwa 

danych osobowych będą również wszelkie organy państwowe i samorządowe oraz inne podmioty, 

którym konieczne będzie przekazanie Państwa danych osobowych dla realizacji ciążących na 

Administratorze obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu, uczestnictwa 

Państwa dzieci w zajęciach organizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, w Aleksandrowie 

Łódzkim, chyba że konieczność przechowywania danych osobowych w dłuższym okresie będzie 

wymagana przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Po upływie okresu przechowywania 

danych osobowych, Państwa dane osobowe zostaną anonimizowane (nieodwracalnie usunięte). 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwa prawo do żądania od 

Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

9. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych  

w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie 

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

jej cofnięciem. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dotyczy tych 

danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez Level usługi związanej  

z uczestnictwem Państwa dzieci w zajęciach organizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 1  

w Aleksandrowie Łódzkim. 



10. Wykonanie wobec Administratora wszelkich przysługujących Państwu uprawnień dotyczących 

Państwa danych osobowych wymaga złożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnej na 

adres Administratora wskazany w pkt. 1 lub elektronicznej na adres e-mail: level@bushi.com.pl. 

Jednak w tych przypadkach Administrator poprosi Państwa o potwierdzenie tożsamości w siedzibie 

Level. 

11. Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednakże jest ono 

warunkiem wykonania usługi związanej z uczestnictwem Państwa dzieci w zajęciach 

organizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim. 

12. Niepodanie wymaganych przez Administratora danych osobowych uniemożliwi Państwa dzieciom 

korzystanie z zajęć organizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim, 

bowiem bez wymaganych danych osobowych Państwa, Administrator nie miałby możliwości 

skontaktowania się z Państwem.  

13. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organów nadzoru w sytuacji, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych. 

14. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

15. Administrator nie zamierza przekazać Państwa danych osobowych do innego państwa lub do 

organizacji międzynarodowej. 

16. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby w sposób 

zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jak najskuteczniej zabezpieczyć Państwa 

dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych. 

17. Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w celu innym niż cel, w którym 

dane osobowe zostały zebrane od Państwa, tj. usługi związanej z uczestnictwem Państwa dzieci  

w zajęciach organizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim. 

18. Zapoznałam/em się z powyższymi informacjami: 

 

 

 

                                                                               ………………………………………………………… 
                                                                                                  (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 


