
KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych 
wynikającymi z wejścia w życie 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), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 
roku [RODO], przedstawiamy poniżej informacje na temat zasad 
przetwarzania Państwa danych osobowych:

● administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Justyna  Smolnik
LIBERTY z siedzibą przy ul. Królewskiej 6, 98-220 Zduńska Wola, 
tel.:532 536 788 adres e-mail: liberty@op.pl

● podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarcie,
realizacja, rozwiązanie zawartej umowy (w formie elektronicznej, 
papierowej lub słownej), inne czynności niezbędne do realizacji umowy 
oraz Twoja zgoda.

● będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji 
umowy, a także w celach komunikacyjnych, do przesłania ci naszych 
informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu 
marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy 
możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, opłatach, 
promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.

● W ramach wchodzących w grę podstaw prawnych przetwarzania Państwa 
danych osobowych, zgodnie z pkt. 2 i 3 powyżej, Liberty Justyna Smolnik 
może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:

(1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji,

(2) numer PESEL, data urodzenia,

(3) numer telefonu, adres e-mail,

(3) dane transakcyjne (szczegóły dotyczące płatności za 
świadczone usługi),

(4) informacja związane z korzystaniem z portalu społecznościowego 
lub komunikacyjnego.



● Twoje dane będą przetwarzane przez osoby zatrudnione w Liberty 
Justyna Smolnik

● Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom 
świadczącym na rzecz szkoły:
- usługi informatyczne
- usługi marketingowe

● Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej 
i elektronicznej.

● dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych 
usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej 
podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – 
wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy 
i celów prawnie uzasadnionych,

● masz 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

● w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, 
jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

● podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i 
dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.


