KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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) uprzejmie informujemy, że
administratorem Państwa danych osobowych jest firma InnovaHub Renata Drozdowska
z siedzibą w Toruniu, ul. Kozacka 14/2, 87-100 Toruń.
Dane osobowe przekazane w formularzach zgłoszeniowych w postaci imienia, nazwiska
(rodzica/opiekuna oraz dziecka), numeru telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia dziecka,
przetwarzane są wyłącznie na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zajęć w ramach
działalności firmy. Dla przetwarzania danych dla innych celów wymagana jest odrębna
zgoda, chyba że przetwarzanie jest wynikiem obowiązku bądź uprawnienia nałożonego przez
obowiązujące przepisy prawa. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe nie będą
udostępniane innym podmiotom, chyba że konieczność taka wynikać będzie
z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu
wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź zakończenia
zajęć, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania dostępu do swoich
danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia
swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody
na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych lub przenoszenia swoich danych osobowych w systemach informatycznych.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale
konieczne dla potrzeb realizacji usługi (w przypadku odmowy podania danych nie będzie
możliwa jej realizacja). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta
w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed
cofnięciem zgody.
Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób
niezgodny z prawem.
W celu skontaktowania się z firmą w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych, proszę skorzystać z adresu e-mailowego: kontakt@innovahub.

