
Klauzula informacyjna "Akademii Jeża ze Zgierza" 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest "Akademii 
Jeża ze Zgierza" z adresem w Zgierzu przy ul. Przybyszewskiego 2.  

 

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez 
"Akademii Jeża ze Zgierza"?  

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych , możesz się skontaktować pod adresem e-mail 
kontakt@akademiajeza.pl bądź telefonicznie. 

 

Skąd "Akademii Jeża ze Zgierza" ma Twoje dane?  

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie ponieważ skorzystałeś z naszych usług tj. wyjazdu kolonijnego.  

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez "Akademię Jeża ze Zgierza"? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zrealizować umowy zawarte z Tobą, obsłużyć reklamacje dotyczące naszych 
usług, wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących organizatorów turystyki, 
podatkowych i rachunkowych.  

  

Czy musisz podać "Akademii Jeża ze Zgierza" swoje dane osobowe? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa 
podatkowego lub rachunkowego, gdy dokonujemy rozliczenia płatności uzyskanych od Ciebie oraz przepisów dotyczących 
organizatorów turystyki. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.  

 

Jakie masz uprawnienia wobec "Akademii Jeża ze Zgierza" w zakresie przetwarzanych danych?  

Możesz żądać od "Akademii Jeża ze Zgierza" dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych 
osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy: w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe 
lub niekompletne; w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały 
zebrane przez "Akademię Jeża ze Zgierza"; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw 
wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem 
Twoich danych osobowych przez "Akademię Jeża ze Zgierza" do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?  

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się 
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją 
szczególną sytuacją, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.  

 

Komu "Akademia Jeża ze Zgierza"udostępnia Twoje dane osobowe?  

"Akademia Jeża ze Zgierza", co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem 
sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami praw. 

 

Jak długo "Akademia Jeża ze Zgierza" przechowuje Twoje dane osobowe?  



"Akademia Jeża ze Zgierza" przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a 
także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
maksymalnie 5 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Ponadto, "Akademia Jeża ze Zgierza" przechowuje Twoje 
dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie 
finansowe. "Akademia Jeża ze Zgierza" przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez czas istnienia 
podstawy prawnej i w celu przetwarzania danych. "Akademia Jeża ze Zgierza" przechowuje dane dla celów 
archiwalnych przez okres istnienia podstawy prawnej i w celu przetwarzania danych.  

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez „Akademię Jeża ze Zgierza” podanych danych osobowych w celach   
 marketingowych służących jedynie „Akademii...” (min. Informacji o nowej ofercie  wypoczynkowej, 
dydaktycznej  czy innej). 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby działalności „Akademii..” (relacje z   
 prowadzonych zajęć, wyjazdów na facebooku i stronie www „Akademii...” itp.) 

 

 

 

 

...........................................................       .......................................................... 

        miejscowość, data             czytelny podpis 


