
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZESTNIKA, OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH UCZESTNIKA LUB OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD 

UCZESTNIKIEM KURSU ALPHALAB OGRANIZOWANEGO PRZEZ RADOSŁAWA 

BRZÓZKĘ  
 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – 

zwanego dalej: „RODO”, informujemy: 

 

KIM JESTEŚMY – ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE: 

Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest Radosław Brzózka prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa, adres do korespondencji:  

AlphaCamp, Urząd Pocztowy Warszawa 150, ul. Sarmacka 5, 02-975 Warszawa, skrytka pocztowa 11, wpisany do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 7742453261, REGON: 

611322021 (dalej „My”). Może się Pani/Pan z nami skontaktować:  

• listownie, na adres: AlphaCamp, Urząd Pocztowy Warszawa 150, ul. Sarmacka 5, 02-975 Warszawa, skrytka 

pocztowa 11; 

• e-mailowo, na adres: info@alphacamp.pl.  

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY: 

Przetwarzamy dane osobowe Państwa dzieci jako uczestników Kursów AlphaLab oraz Państwa jako ich rodziców, 

opiekunów prawnych lub osób sprawujących pieczę zastępczą, które zostaną nam podane w ramach rejestracji na 

Kurs AlphaLab i przy zawieraniu umowy o świadczenie usługi Kursu AlphaLab i udział w Kursie AlphaLab oraz 

pozyskane przez nas w trakcie jej wykonywania lub wykonywania obowiązków z nią związanych lub ciążących na 

nas z mocy przepisów prawa.  

Możemy także zbierać Państwa dane behawioralne, tj. dotyczące Państwa zachowań, w tym dokonywanych 

rejestracji na Kursy AlphaLab, historię korespondencji i kontaktów z Państwem, aktywności na naszych stronach i 

profilach internetowych.      

 

W JAKIM CELU POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY ORAZ 

PRZEZ JAKI OKRES: 

Państwa dane i dane Państwa dzieci przetwarzamy w celu:  

• podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Kursu AlphaLab i udział w 

Kursie AlphaLab, w tym działań podejmowanych w ramach naszego serwisu internetowego pod adresem 

https://www.alphacamp.pl/, w związku z dokonaniem rejestracji dziecka na Kurs AlphaLab poprzez interaktywny 

formularz rejestracji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania tych 

działań; 

• zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Kursu AlphaLab i udział w Kursie AlphaLab – podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez czas trwania tej umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;  

• wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO obejmujących:  

(i) obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązki związane z rozpatrywaniem 

reklamacji - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu; 

(ii) obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi Kursu AlphaLab i udział w 

Kursie AlphaLab - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu; 

(iii) obowiązki związane ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy dzieci – przez okres wykonania tych 

obowiązków; 

(iv) obowiązki związane z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów wymaganych przez prawo 

podatkowe – przez okres wystawiania dokumentów i ich przechowywania określony przepisami 

podatkowymi; 
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(v) przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez 

przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu; 

(vi) zapewnienia ważności czynności związanej z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby 

nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej w zdolności do czynności prawnych, 

poprzez pobranie zgody jej przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. ze zm.) - przez okres trwania zawartej z Państwem umowy do czasu 

jej wykonania oraz przedawnienia roszczeń z jej tytułu; 

 

• realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – 

występujących w przypadku:  

(i) wsparcia obsługi dzieci oraz ich szkolenia lub pogłębiania wiedzy dzieci - przez okres trwania umowy o 

świadczenie usługi Kursu AlphaLab i udział w Kursie AlphaLab; 

(ii) ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń, w tym wynikających z rejestracji dziecka na Kurs AlphaLab – do 

czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usługi Kursu AlphaLab i udział w Kursie 

AlphaLab lub naszych działań z nią związanych; 

(iii) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności 

raportowanie, badania i planowanie rozwoju kursów przez nas organizowanych i podniesienia jakości usług, 

prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych – przez okres trwania umowy o świadczenie usługi 

Kursu AlphaLab i udział w Kursie AlphaLab, a następnie przez okres do przedawnienia roszczeń z jej tytułu 

i naszych działań z nią związanych; 

(iv) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu 

przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usługi Kursu AlphaLab i udział w Kursie AlphaLab 

lub naszych działań związanych z umową oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku 

rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych; 

(v) wsparcia obsługi Państwa jako naszych Klientów, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających 

ze składanych reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania zawartej z Państwem umowy lub do czasu 

zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy; 

(vi) w celach marketingowych – przez okres trwania zawartej z Państwem umowy do czasu jej wykonania,  

a w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych Państwa i Państwa 

dzieci w celach marketingowych po wykonaniu umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

(vii) ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie; 

(viii) zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie. 

• określonych w udzielonej nam zgodzie, np. w celu wykonania i opublikowania fotografii lub filmów  

z wizerunkiem Państwa dziecka - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody - 

do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie. 

 

DOBROWOLNOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH: 

Podanie danych Państwa oraz Państwa dzieci jest dobrowolne, ale może być niezbędne do podjęcia działań na 

Państwa żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Kursu AlphaLab i udział w Kursie AlphaLab oraz do 

zawarcia i wykonania tej umowy oraz wywiązania się przez nas z obowiązków prawnych związanych z umową  

i wynikających z przepisów prawa.  

Niezależnie od powyższego, nieudostępnienie określonych danych osobowych może również znacznie utrudnić nam 

kontakt z Państwem. 

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE PAŃSTWA ORAZ PAŃSTWA DZIECI: 

Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci możemy przekazać:  

• podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych 

czynności, tj.: 

-    naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonywaniu naszych obowiązków umownych lub 

ustawowych, lub realizowaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów; 

-  podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne, obsługującym nasze systemy 

teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, lub miejsca na serwerach lub 

portalach; 



- podmiotom świadczącym nam usługi księgowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną lub 

podatkową, księgową; 

• innym administratorom, będącym: 

- podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu doręczenia Państwu 

korespondencji; 

- podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonywania 

rozliczeń pomiędzy nami; 

- podmiotami nabywającymi wierzytelności – np. w razie powstania zaległości w opłatach należnych z tytułu 

umowy; 

- rodzicem lub opiekunem prawnym lub osobą sprawującą pieczę zastępczą nad uczestnikiem Kursu AlphaLab 

– w zakresie danych dotyczących tego uczestnika; 

-  innym organom lub podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa udostępnić 

Państwa dane lub dane Państwa dzieci. 

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA: 

Proszę pamiętać, że przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych 

osobowych Państwa oraz Państwa dzieci:  

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych Państwa i Państwa dzieci 

oraz uzyskania kopii tych danych osobowych; 

• prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych 

niekompletnych;  

• prawo usunięcia danych osobowych;  

• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

• prawo do przeniesienia danych osobowych;  

• prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci;  

• prawo cofnięcia w każdym momencie, bez podawania przyczyn, każdej udzielonej nam zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci – bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie 

takiej zgody przed jej cofnięciem; 

• prawo do sprzeciwu wobec: 

a) przetwarzania przez nas danych na potrzeby marketingowe, przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie 

wolno nam już będzie przetwarzać danych Państwa lub Państwa dzieci dla celów marketingowych; 

b) przetwarzania przez nas danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci do celów wynikających z naszych 

prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli uzasadniają to przyczyny związane ze szczególną sytuacją Państwa 

lub Państwa dzieci. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

W celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawach dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas danych 

osobowych możecie się Państwo z nami kontaktować:  

• listownie, na adres: AlphaCamp, Urząd Pocztowy Warszawa 150, ul. Sarmacka 5, 02-975 Warszawa, skrytka 

pocztowa 11; 

• e-mailowo, na adres: info@alphacamp.pl.  
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