
Galimatias Róża Włosińska      ……………………………. 

Ul. Jagiellońska 3/2       ……………………………. 

41-500 Chorzów                     imię i nazwisko rodziców 

         lub opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 

 W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych 

osobowych, zwanego w skrócie RODO, informujemy iż: 

1. Administratorem Pani/Pana , państwa dziecka/dzieci danych osobowych jest firma  

   „Galimatias Róża Włosińska” , wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Chorzowie,  

   pod numerem 26294, zarejestrowana pod adresem ul. Jagiellońska 3/2, 41-500 Chorzów, 

   z siedzibą w Ośrodku Turystycznym „Galimatiasowy  Krepol”, Rycerka Górna 274,  34-370 Rajcza,  

  reprezentowaną  przez panią Różę Włosińską. 

 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Róża Włosińska. 

    Kontakt za pośrednictwem adresu biuro@galimatias.com.pl lub tel. 501-527-600 

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

   - związanych ze świadczeniem usług 

   - ewidencji dzieci i rodziców ( przepisy ustawy o systemie oświaty), ( dane przechowywane będą prze 2lata) 

   - obsługiwanie wiadomości ,jakie państwo do nas kierujecie 

  - przesyłanie dokumentów informacyjnych drogą elektroniczną 

  - prawidłowej obsługi płatności ( dla celów podatkowych i rachunkowych) 

  - umieszczenie wizerunku dzieci i rodziców na stronie internetowej firmy   

   www.galimatias.com.pl  ( w formie linku) 

   - umieszczenie wizerunku dzieci na stronie internetowej firmy www.galimatias.com.pl, 

    w celach promocyjnych i archiwizacyjnych. 

   -umieszczenia wizerunku dzieci w celach publikacji takich jak drukowane materiały      

    promocyjne, plakaty reklamowe, ulotki. 

    

4. Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania  

    obrazu, kadrowania i kompozycji, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne 

 

5. Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

    usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody. 

 

6. Mają państwo prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają państwo, iż  przetwarzanie danych   

    osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać     

    profilowaniu. 

 

8. Podpisanie klauzuli informacyjnej jest jednoznaczne z wyrażenie zgody w w/w warunki. 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość:   ………………………………..                …………………………………………………… 

Dnia: ………………………..                                    podpisy rodziców lub opiekunów
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