
Szkoła Musicalowa THE SHOW - Informacje o przetwarzaniu danych.

Wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony 
danych osobowych, w tym Rozporządzenia 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
(dalej jako RODO), pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony 
Państwa danych osobowych. 
1. Administratorem Pani/a danych osobowych zbieranych na użytek Szkoły Musicalowej THE 
SHOW jest Centrum Artystyczne THE VOICE, Tomasz Krupa z siedzibą: 02-520 Warszawa, ul. 
Wiśniowa 50. 
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z powołanym w tym celu 
Administratorem Danych: Grzegorz Pohl, e-mail: musicalpodlasie@gmail.com 
3. Dane będą przetwarzane w celu mailowego lub telefonicznego kontaktu z Panem/nią związanego
z działalnością Szkoły Musicalowej THE SHOW na podstawie podpisanego przez Pana/nią 
Regulaminu Zajęć.
4. Dane będą udostępniane pracownikowi w celu prawidłowej realizacji usług określonych w 
regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie 
wyrażonej zgody)
5. Dane magą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 
międzynarodowej. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia 
(klauzula poufności), w celu uzyskania kopii Danych proszę kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych. 
6. Dane bedą przechowywane przez okres trzech miesięcy od ukończenia przez Centrum 
Artystyczne THE VOICE świadczenia usług na rzecz Pana/i lub osób objetych przez 
Pana/nią opieką prawną wskazanych w karcie uczestnika zajęć. 
7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody 
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji) 
10. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Dane gromadzone przez Centrum Artystyczne THE VOICE: Imię i nazwisko uczestnika zajęć, 
Imię i nazwisko prawnego opiekuna uczestnika zajęć*, numer telefonu uczestnika zajęć, numer 
telefonu jego opiekuna prawnego*, adres e-mail uczestnika zajęć, adres e-mail opiekuna prawnego 
uczestnika zajęć*, adres zamieszkania uczestnika zajęć, adres zamieszkania opiekuna prawnego 
uczestnik zajęć*, datę urodzenia uczestnika zajęć.
* - dotyczy niepełnoletnich uczestników zajęć 


