
Załącznik nr. 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych i/lub danych Państwa podopiecznych jest SCOOL
GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ziółkowskiego 14/U3, 05-555
Tarczyn, tel.: 731 757 642, adres e-mail: rodo@cescool.pl

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej umowy w
formie elektronicznej, papierowej lub słownej oraz Państwa zgoda.

3. Dane w zakresie:

a. imię i nazwisko, adres zamieszkania przetwarzane będą w celach realizacji umowy
realizacji zobowiązań podatkowych i będą przechowywane przez okres 3 lat.

b. numer PESEL będzie przetwarzany w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń
finansowych i przechowywany przez okres 90 dni  po zakończeniu umowy.

c. informacje o uczuleniach będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w
wydarzeniach organizowanych przez SCOOL GROUP sp z o.o. i przechowywane przez okres
14 dni od dnia zakończenia umowy.

d. imię i nazwisko dziecka będzie przetwarzane w celu realizacji umowy i przechowywane
przez okres 90 dni od dnia zakończenia umowy.

e. data urodzenia dziecka oraz klasa do której uczęszcza będą przetwarzane w celu
przyporządkowania dziecka do odpowiedniej grupy i przechowywane przez 90 dni po
zakończeniu Umowy.

f. numer telefonu oraz adres e-mail będą przechowywane w celach marketingowych przez
okres 90 dni od dnia zakończenia umowy.

4. Państwa dane będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w SCOOL GROUP sp z o.o. oraz przez
podmioty współpracujące świadczące usługi na rzecz SCOOL GROUP sp z o.o.. Lista firm
współpracujących oraz zakres danych i wykaz celów w jakich te dane są przetwarzane dostępny jest
w Polityce Prywatności (Załącznik nr 2.)

5. Państwa dane będą przechowywane w siedzibie firmy w formie papierowej i elektronicznej.

6. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

7. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że dane
przetwarzane są niezgodnie z prawem.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu
przesyłania informacji handlowych i marketingowych.


