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I.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW – RODZICÓW UCZESTNIKA,
OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA LUB OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ
ZASTĘPCZĄ NAD UCZESTNIKIEM OBOZU NAUKOWEGO ALPHACAMP
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:
ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa, 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: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

•

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

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY:
Przetwarzamy dane osobowe Państwa dzieci jako uczestników Obozów naukowych AlphaCamp oraz Państwa jako
ich rodziców, opiekunów prawnych lub osób sprawujących pieczę zastępczą, które zostaną nam podane w ramach
procesu zapisu dziecka na Obóz naukowy AlphaCamp i przy zawieraniu umowy o udział w imprezie turystycznej –
w Obozie naukowym AlphaCamp 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 zapisów
na Obozy Naukowe AlphaCamp, zgłoszeń zainteresowania takim zapisem, 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:
I. DANE ZWYKŁE1:
•

podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej – w Obozie
naukowym AlphaCamp, w tym działań podejmowanych w ramach naszego serwisu internetowego pod adresem
https://www.alphacamp.pl/, w związku z dokonaniem zapisu dziecka na Obóz naukowy AlphaCamp poprzez
interaktywny formularz zapisu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przez czas niezbędny do
wykonania tych działań;

•

zawarcia i wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej – w Obozie naukowym AlphaCamp – 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 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 548 t.j. ze zm.), w tym obowiązki związane z rozpatrywaniem
reklamacji usług turystycznych z tytułu niezgodności usług turystycznych z umową o udział w imprezie

1

DANE ZWYKŁE – dane osobowe, które nie są danymi szczególnych kategorii, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, wizerunek.
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turystycznej – w Obozie naukowym AlphaCamp - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego
tytułu;
(ii)

obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej - w Obozie
naukowym AlphaCamp - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;

(iii)

obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji wypoczynku oraz ze szkoleniem lub pogłębianiem
wiedzy dzieci i opieką nad dziećmi – przez okres wykonania tych obowiązków, a następnie przez okres
przechowywania tej dokumentacji określony przepisami prawa;

(iv)

obowiązki związane z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów wymaganych przez prawo
podatkowe – przez okres wystawiania dokumentów i ich przechowywania określony przepisami
podatkowymi;

(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 wypoczynku, szkolenia lub pogłębiania wiedzy dzieci i opieki nad nimi przez okres trwania umowy o udział w imprezie turystycznej – w Obozie naukowym AlphaCamp;

(ii) zapewnienia kontaktu z Państwem i Państwa dziećmi w trakcie Obozu naukowego AlphaCamp - przez okres
trwania umowy o udział w imprezie turystycznej – w Obozie naukowym AlphaCamp;
(iii) ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o udział
w imprezie turystycznej – w Obozie naukowym AlphaCamp lub naszych działań z nią związanych;
(iv) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności
raportowanie, badania i planowanie rozwoju obozów naukowych przez nas organizowanych i podniesienia
jakości usług, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych – przez okres trwania umowy
o udział w imprezie turystycznej – w Obozie naukowym AlphaCamp, a następnie przez okres do
przedawnienia roszczeń z jej tytułu i naszych działań z nią związanych;
(v) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu
przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej – w Obozie naukowym
AlphaCamp lub naszych działań związanych z umową oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu
obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
(vi) 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;
(vii) 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;
(viii) ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie;
(ix) 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.
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II. DANE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII2:
•

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Państwa dzieci – art. 9 ust. 2 lit a) RODO - do czasu wycofania
zgody, a po wycofaniu zgody - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej
podstawie;

•

ochrony żywotnych interesów Państwa dzieci – art. 9 ust. 2 lit. c) RODO - przez czas trwania zawartej
z Państwem umowy o udział w imprezie turystycznej – w Obozie naukowym AlphaCamp oraz przechowywania
dokumentacji z tym związanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

•

profilaktyki zdrowotnej i zapewnienia opieki zdrowotnej Państwa dzieciom – art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – przez
czas trwania zawartej z Państwem umowy o udział w imprezie turystycznej – w Obozie naukowym AlphaCamp
oraz przechowywania dokumentacji z tym związanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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 udział w imprezie turystycznej – w Obozie naukowym AlphaCamp oraz
do zawarcia i wykonania tej umowy oraz wywiązania się przez nas z ustawowego obowiązku prowadzenia
dokumentacji z nią związanej, w tym dokumentacji wypoczynku, a także innych 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 mające na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunków Obozów naukowych AlphaCamp;

-

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:
-

organami właściwymi zgodnie z przepisami o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych i przepisami o systemie oświaty w zakresie nadzorowania i kontrolowania działalności, w tym
ministrowi właściwemu do spraw turystyki, marszałkowi województwa, kuratorium oświaty i innym
podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów;

-

podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczestnikami, prowadzącymi działalność leczniczą lub
świadczącymi usługi opieki zdrowotnej;

-

podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu doręczenia Państwu
korespondencji;

-

podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonywania
rozliczeń pomiędzy nami;

2

DANE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII – dane osobowe o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO obejmujące dane dotyczące zdrowia, ujawniające pochodzenie rasowe lub

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczących seksualności lub orientacji seksualnej.
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-

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

-

zakładami ubezpieczeń – w celu dokonania ubezpieczeń Państwa dzieci;

-

rodzicem lub opiekunem prawnym lub osobą sprawującą pieczę zastępczą nad uczestnikiem Obozu
naukowego AlphaCamp – 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: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

•

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

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH LUB
OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NAD DZIEĆMI SPOZA GRUPY
WIEKOWEJ, DLA KTÓREJ OBOZY NAUKOWE ALPHACAMP ORGANIZOWANE
SĄ W DANYM SEZONIE, ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM DZIECKA
W KOLEJNYCH EDYCJACH OBOZU NAUKOWEGO ALPHACAMP
ORGANIZOWANEGO 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:
ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa, 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: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

•

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

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY:
Przetwarzamy dane osobowe Państwa dzieci oraz Państwa jako ich rodziców, opiekunów prawnych lub osób
sprawujących pieczę zastępczą, które zostaną nam przez Państwa podane w związku ze zgłoszeniem
zainteresowania zapisem dziecka w przyszłych edycjach Obozu naukowego AlphaCamp organizowanego przez
Radosława Brzózkę poprzez interaktywny formularz ankiety dostępny w ramach serwisu internetowego Radosława
Brzózki organizującego Obozy naukowe AlphaCamp pod adresem: www.alphacamp.pl (Zgłoszenie zainteresowania
Zapisem).
Możemy także zbierać Państwa dane behawioralne, tj. dotyczące Państwa zachowań, w tym dokonywanych zgłoszeń
zainteresowania zapisem na Obozy Naukowe AlphaCamp, historię korespondencji i kontaktów, 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 w związku ze zgłoszeniem zainteresowania zapisem na Obóz naukowy
AlphaCamp dziecka spoza grupy wiekowej w przyszłych edycjach Obozu naukowego AlphaCamp poprzez
interaktywny formularz ankiety dostępny pod adresem: www.alphacamp.pl – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przez
czas niezbędny do wykonania tych działań;

•

wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO obejmujących
przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez
przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

•

realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – występujących
w przypadku:
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(i)

ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń wynikających ze zgłoszenia zainteresowania zapisem na Obóz
naukowy AlphaCamp dziecka spoza grupy wiekowej w przyszłych jego edycjach – do czasu przedawnienia
roszczeń z tytułu naszych działań z nią związanych;

(ii) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności
raportowanie, badania i planowanie rozwoju obozów naukowych przez nas organizowanych i podniesienia
jakości usług, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych – przez cały okres przechowywania
danych;
(iii) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych;
(iv) wsparcia obsługi Państwa jako naszych potencjalnych przyszłych Klientów, w tym poprzez jej dostosowanie
do potrzeb wynikających ze składanych reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną, skarg,
wniosków – do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;
•

określonych w udzielonej nam zgodzie w celach w niej określonych, w tym w celach marketingowych 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. Udostępnienie nam danych osobowych Państwa oraz
Państwa dzieci jest jednak niezbędne do obsługi Państwa zgłoszenia zainteresowania udziałem dziecka w przyszłych
edycjach Obozu naukowego AlphaCamp. Niepodanie przez Panią/ Pana danych nie spowoduje jednak żadnych
negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości uwzględnienia Państwa zgłoszenia zainteresowania zapisem
na Obóz naukowy AlphaCamp dziecka spoza grupy wiekowej w przyszłych jego edycjach.
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.:
-

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 pomoc prawną;

innym administratorom, będącym:
-

podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu doręczenia Państwu
korespondencji.

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;
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•

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 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: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

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

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW RADOSŁAWA BRZÓZKI
ORGANIZUJĄCEGO OBOZY NAUKOWE ALPHACAMP, PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

KIM JESTEŚMY – ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Radosław Brzózka prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Woronicza 78/43,
02-640 Warszawa, 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: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

•

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

JAKIE PAŃSTWA DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I SKĄD JE MAMY:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które nam Państwo podadzą w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy
sprzedaży lub dostawy towarów lub usług na naszą rzecz lub w celu nawiązania z nami współpracy.
Ponadto możemy zbierać Państwa dane behawioralne odnoszące się do zachowań dotyczących dokonywanych
z nami transakcji lub historii korespondencji i kontaktów.
Możemy także wejść w posiadanie Państwa numeru PESEL lub adresu zamieszkania lub numeru NIP, REGON lub
innych danych ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEIDG, REGON lub innych rejestrów i ewidencji
prowadzonych przez organy administracji publicznej.
W JAKIM CELU POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY ORAZ PRZEZ
JAKI OKRES:
Państwa dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:
•

podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez czas niezbędny
do wykonania tych działań;

•

zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy
i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

•

wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO obejmujących m.in.:
a)

obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez czas wykonania obowiązków z tych tytułów;

b)

obowiązki związane z przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe – przez
okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi;

c)

przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikających
z przepisów o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

•

realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - występujących
w przypadku:
a)

ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych
działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;

b)

zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu
przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed
zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych
nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;

c)

w celach marketingowych – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;

d)

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

e)

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

Możemy przetwarzać Państwa dane także na podstawie:
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•

udzielonej nam zgody w celach w niej określonych (w tym np. na podstawie zgody na przetwarzanie danych
po wykonaniu umowy lub przed jej zawarciem w celach marketingowych) – do czasu wycofania zgody, a po
wycofaniu zgody – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE:
Dane osobowe podają nam Państwo dobrowolnie i ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Proszę jednak
pamiętać, że podanie przez Państwa danych osobowych może być niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
z Państwem, a także spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych.
KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE:
Państwa dane możemy przekazać:
•

podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych
czynności, tj.:
−

naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów i obsłudze kontrahentów;

−

podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia
teleinformatyczne;

−

podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, księgową,
podatkową oraz świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i ochrony mienia;

•

innym administratorom będącym:
−

naszymi klientami - rodzicami, opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę zastępczą nad uczestnikami
Obozów naukowych AlphaCamp w sytuacji, gdy przekazanie Państwa danych jest konieczne dla wykonania
obowiązków wynikających lub dotyczących umów zawartych z tymi podmiotami;

−

podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub
przesyłek;

−

podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania płatności
lub zwrotów;

−

innym organem lub podmiotem, któremu jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa udostępnić
Państwa dane.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA:
Proszę pamiętać, że przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych:
•

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o Państwa danych osobowych 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 Państwa danych osobowych;

•

prawo cofnięcia w każdym momencie, bez podawania przyczyn, każdej udzielonej nam zgody na
przetwarzanie Państwa danych osobowych – 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 Państwa danych dla celów marketingowych;
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b)

przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie
uzasadnionych interesów, jeżeli uzasadniają to przyczyny związane ze szczególną Państwa sytuacją.

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: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43,
02-640 Warszawa lub e-mailowo, na adres: info@alphacamp.pl.
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IV. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTOWYCH, PEŁNOMOCNIKÓW
I REPREZENTANTÓW KONTRAHENTÓW I KLIENTÓW RADOSŁAWA BRZÓZKI
ORGANIZUJĄCEGO OBOZY NAUKOWE ALPHACAMP
KIM JESTEŚMY – ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Radosław Brzózka prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Woronicza 78/43,
02-640 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP: 7742453261, REGON: 611322021 (dalej „My”). Mogą się Państwo z nami skontaktować:
•

listownie, na adres: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

•

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

JAKIE PANI/ PANA DANE PRZETWARZAMY:
W związku z naszą działalnością przetwarzamy dane osobowe obejmujące Pani/ Pana: imię i nazwisko, dane
kontaktowe (służbowy nr telefonu lub adres e-mail), miejsce pracy, stanowisko lub funkcję służbową lub w organach
zarządzających lub nadzorczych, informacje o sprawach, którymi się Pani/ Pan zajmuje, numer PESEL lub numer
dowodu osobistego i inne dane zwykłe, o ile są one niezbędne do załatwienia żądania lub sprawy przed zawarciem
umowy z Pani/ Pana pracodawcą lub podmiotem, z którym Pani/ Pan współpracuje lub który Pani/ Pan reprezentuje
lub w imieniu którego działa lub w celu zawarcia lub wykonania umowy lub kontaktu z nim.
Ponadto możemy zbierać Pani/ Pana dane behawioralne odnoszące się do: zachowań w związku z kontaktami,
relacjami, transakcjami i umowami zawartymi przez nas z Pani/ Pana pracodawcą lub podmiotem, z którym Pani/
Pan współpracuje lub który reprezentuje lub w imieniu którego działa, historii korespondencji i kontaktów z nami,
a także aktywności w relacjach z nami.
SKĄD MAMY PANI/ PANA DANE OSOBOWE:
Pani/ Pana dane osobowe znalazły się w naszym posiadaniu, ponieważ:
•

Pani/ Pan nam je podała/ podał lub

•

otrzymaliśmy je od Pani/ Pana pracodawcy lub podmiotu, z którym Pani/ Pan współpracuje lub który
reprezentuje lub na rzecz którego działa, lub

•

uzyskaliśmy je ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEIDG, KRS, REGON, lub innych rejestrów i ewidencji
prowadzonych przez organy administracji publicznej.

W JAKIM CELU POZYSKUJEMY PANI/ PANA DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY ORAZ
PRZEZ JAKI OKRES:
Pani/ Pana dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:
•

realizacji tzw. naszych prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – obejmujących:
a)

utrzymanie, zarządzanie kontaktami lub relacjami z Pani/ Pana pracodawcą lub podmiotem, z którym Pani/
Pan współpracuje lub który reprezentuje lub na rzecz którego działa – do czasu zakończenia działań
podjętych na żądanie przed zawarciem umowy z nim, a w przypadku zawarcia umowy – do czasu wykonania
tej umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

b)

zawarcie lub wykonanie umowy z Pani/ Pana pracodawcą lub podmiotem, z którym Pani/ Pan współpracuje
lub który reprezentuje lub na rzecz którego działa – do czasu wykonania umowy z nim i dokonania rozliczeń
z jej tytułu;

c)

utrzymywanie

relacji

z

pracownikami,

współpracownikami,

pełnomocnikami,

przedstawicielami

ustawowymi, członkami organów zarządzających lub nadzorczych oraz innymi osobami działającymi
w imieniu lub na rzecz lub z ramienia naszych kontrahentów -– do czasu zakończenia działań podjętych na
żądanie przed zawarciem umowy z Pani/ Pana pracodawcą, podmiotem z którym Pani/ Pan współpracuje
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lub który reprezentuje lub w imieniu którego działa, a w przypadku zawarcia umowy z nim – do czasu
wykonania tej umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
d)

ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań przed
zawarciem umowy z Pani/ Pana pracodawcą lub podmiotem, z którym Pani/ Pan współpracuje lub który
reprezentuje lub na rzecz którego działa lub umowy z nim zawartej oraz ustania naszej odpowiedzialności
z tytułu jej wykonywania i obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych
osobowych;

e)

zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu
przedawnienia roszczeń z tytułu działań przed zawarciem umowy z Pani/ Pana pracodawcą lub podmiotem,
z którym Pani/ Pan współpracuje lub który reprezentuje lub na rzecz którego działa jako naszym klientem
lub kontrahentem lub z tytułu umowy z nim oraz ustania naszej odpowiedzialności z jej tytułu i z tytułu
obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;

f)

w celach marketingowych – przez okres trwania umowy z Pani/ Pana pracodawcą lub podmiotem, z którym
Pani/ Pan współpracuje lub który reprezentuje lub na rzecz którego działa - do czasu jej wykonania;

g)

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

h)

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

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

obowiązki związane z ważnością i dokonaniem transakcji z osobami i podmiotami działającymi przez
pełnomocników, przedstawicieli ustawowych, organy lub reprezentantów – do czasu dokonania transakcji,
po tym okresie do czasu przedawnienia roszczeń z jej tytułu oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu
jej wykonywania i obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych;

b)

obowiązki z tytułu rękojmi za wady z tytułu umów zawartych z Pani/ Pana pracodawcą, podmiotem,
z którym Pani/ Pan współpracuje lub który reprezentuje lub w imieniu którego działa – przez okres trwania
odpowiedzialności z tego tytułu;

c)

obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy z Pani/ Pana pracodawcą lub podmiotem, z którym
Pani/ Pan współpracuje lub który reprezentuje lub na rzecz którego działa – przez czas wykonania
obowiązków z tego tytułu;

d)

obowiązki związane z przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe
w związku z umowami z Pani/ Pana pracodawcą lub podmiotem, z którym Pani/ Pan współpracuje lub który
reprezentuje lub na rzecz którego działa – przez okres przechowywania dokumentów określony przepisami
podatkowymi;

e)

przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikających
z przepisów o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu.

Możemy przetwarzać Pani/ Pana dane także na podstawie:

• udzielonej nam zgody w celach w niej określonych – do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody – do
momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej
odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych
osobowych.
CZY MUSI PANI/PAN PODAĆ NAM SWOJE DANE:
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE. Pani/ Pana dane osobowe mogą być
jednak niezbędne np. do nawiązania, utrzymania i zarządzania kontaktami i relacjami z Pani/ Pana pracodawcą lub
podmiotem, z którym Pani/ Pan współpracuje lub który reprezentuje lub na rzecz którego działa, lub zawarcia lub
wykonania umowy z Pani/ Pana pracodawcą lub podmiotem, z którym Pani/ Pan współpracuje lub który reprezentuje
lub na rzecz którego działa, lub obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń woli złożonych przez
Panią/ Pana w imieniu pracodawcy lub podmiotu, z którym Pani/ Pan współpracuje lub który reprezentuje lub
w imieniu którego działa oraz naszych obowiązków z tych tytułów.

13

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PANI/PANA DANE:
Pani/ Pana dane możemy przekazać następującym odbiorcom:

• podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/ Pana dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu
naszych czynności, tj.:
-

naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów i obsłudze kontrahentów;

-

podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia
teleinformatyczne;

-

podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, lub pomoc prawną, podatkową,
księgową;

• innym administratorom będącym:
-

Pani/ Pana pracodawcą, podmiotem, z którym Pani/ Pan współpracuje lub który reprezentuje lub w imieniu
którego działa;

-

podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub
przesyłek;

-

podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia należności na naszą rzecz;

-

innym organem lub podmiotem, któremu jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa udostępnić
Pani/ Pana dane.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA:
Proszę pamiętać, że przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych:
•

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o Państwa danych osobowych 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 Państwa danych osobowych;

•

prawo cofnięcia w każdym momencie, bez podawania przyczyn, każdej udzielonej nam zgody na
przetwarzanie Państwa danych osobowych – 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 Państwa danych dla celów marketingowych;

b)

przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie
uzasadnionych interesów, jeżeli uzasadniają to przyczyny związane ze szczególną Państwa sytuacją.

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: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43,
02-640 Warszawa; e-mailowo, na adres: info@alphacamp.pl.
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V.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Z RADOSŁAWEM BRZÓZKĄ
ALPHACAMP

DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ
ORGANIZUJĄCYM OBOZY NAUKOWE

KIM JESTEŚMY – ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Radosław Brzózka prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Woronicza 78/43,
02-640 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP: 7742453261, REGON: 611322021 (dalej „My”). Mogą się Państwo z nami skontaktować:
•

listownie, na adres: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

•

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

JAKIE DANE PRZETWARZAMY:
Przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe, które podała/ podał nam Pani/ Pan w swojej korespondencji do nas lub
kontaktując się z nami w inny sposób oraz inne dane wynikające z Pani/ Pana działań związanych z obsługą
i załatwieniem sprawy, z którą się Pani/ Pan do nas zwróciła/ zwrócił. Możemy zbierać także dane behawioralne tj.
dotyczące Państwa zachowań, w tym historię korespondencji i kontaktów, aktywności na naszych stronach i profilach
internetowych.
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ MOŻEMY JE
WYKORZYSTYWAĆ:
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

• w celu podjęcia przez nas działań na Pani/ Pana żądanie - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu obsługi,
rozpoznania i rozpatrzenia sprawy, z którą się do nas Pani/ Pan zwróciła/ zwrócił w swojej korespondencji lub
kontaktując się z nami w inny sposób, w tym udzielenia odpowiedzi na Pani/ Pana pytania i kontaktu w tym celu;

• wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obejmujących przechowywanie
danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie
danych osobowych;

• w celu realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - występujących
w przypadku:
a) ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń z tytułu sprawy, z którą się do nas Pani/ Pan zwróciła/ zwrócił lub
naszych działań z nią związanych;
b) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
Możemy przetwarzać Pani/ Pana dane także na podstawie:

• udzielonej nam zgody w celach w niej określonych, w tym w celach marketingowych, tj. w celu przekazania
informacji o naszych promocjach, produktach, wydarzeniach, akcjach – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
CZY MUSZĄ NAM PAŃSTWO PODAĆ SWOJE DANE:
Dane osobowe podaje nam Pani/ Pan dobrowolnie. Mogą być one jednak niezbędne do obsługi, rozpoznania
i rozpatrzenia Pani/ Pana sprawy, z którą się do nas Pani/ Pan zwróciła/ zwrócił.
Niepodanie przez Panią/ Pana danych nie spowoduje jednak żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem
możliwości obsługi, rozpoznania i rozstrzygnięcia Pani/ Pana sprawy.
KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PANI/PANA DANE:
Państwa dane możemy przekazać:

• podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych
czynności, tj.:
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(i) naszym podwykonawcom wspierającym nas w realizacji działań mających na celu załatwienie Pani/ Pana
sprawy np. w obsłudze korespondencji;
(ii) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia
teleinformatyczne;
(iii) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową,
księgową;

• innym administratorom będących:
(i)

podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską;

(ii) innym organem lub podmiotem, któremu jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa udostępnić
Pani/ Pana dane.
JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ PANI/ PANA DANE:
Pani/ Pana dane możemy przechowywać przez okres rozpoznawania i rozstrzygania sprawy, z którą się do nas Pani/
Pan zwróciła/ zwrócił lub do wycofania zgody, gdy jest ona podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych,
a po tym okresie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z jej tytułu lub naszych działań z nią związanych
i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie
danych osobowych.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA:
Proszę pamiętać, że przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych:
•

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o Państwa danych osobowych 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 Państwa danych osobowych;

•

prawo cofnięcia w każdym momencie, bez podawania przyczyn, każdej udzielonej nam zgody na
przetwarzanie Państwa danych osobowych – 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 Państwa danych dla celów marketingowych;

b)

przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie
uzasadnionych interesów, jeżeli uzasadniają to przyczyny związane ze szczególną Państwa sytuacją.

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: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

• e-mailowo, na adres: info@alphacamp.pl.
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VI. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SUBSKRYBUJĄCH USŁUGĘ
NEWSLETTERA W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO RADOSŁAWA
BRZÓZKI DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.ALPHACAMP.PL
KIM JESTEŚMY – ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE:
Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie związanym z usługą newslettera jest Radosław Brzózka
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa,
adres do korespondencji: ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 7742453261, REGON: 611322021 (dalej „My”). Mogą się
Państwo z nami skontaktować:
•

listownie, na adres: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

•

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

JAKIE DANE PRZETWARZAMY:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które nam Państwo podadzą zapisując się do naszego Newslettera oraz dane
behawioralne, tj. dotyczące Państwa zachowań, w tym historię korespondencji i kontaktów z Państwem, aktywności
na naszych stronach i profilach internetowych.
W JAKIM CELU POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ MOŻEMY JE
WYKORZYSTYWAĆ:
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
•

na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO) w celach marketingowych, w tym profilowania,
obejmujących przekazywanie informacji o naszych usługach, promocjach, wydarzeniach, akcjach, w tym
o ofertach specjalnie wybranych dla Państwa;

•

w celu realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 f) RODO) występujących
w przypadku:
(i)

ustalenia, obrony, dochodzenia przez Państwa roszczeń związanych z przekazywaniem informacji
handlowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego;

(ii) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności
raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, usług, prace rozwojowe w naszych
systemach informatycznych;
(iii) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
(iv) wsparcia obsługi naszych klientów.
CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAĆ NAM SWOJE DANE:
Swoje dane przekazują nam Państwo dobrowolnie. Niepodanie przez Państwa danych nie spowoduje dla Państwa
żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości otrzymania informacji o naszych usługach,
promocjach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych adresowanych do Państwa.
KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE:
Państwa dane możemy przekazać:
•

podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu
naszych czynności, tj.:
(i)

naszym podwykonawcom wspierającym nas w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi
naszych klientów;
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(ii)

agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub
prowadzącym lub organizującym akcje marketingowe (w tym kampanie reklamowe) lub
pośredniczącym w ich prowadzeniu lub organizacji;

(iii)

podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia
teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach
internetowych;

(iv) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną,
podatkową, księgową;
•

innym administratorom będącym:
(i)

agencjami reklamowymi i podmiotami prowadzącymi lub współpracującymi przy organizacji akcji
marketingowych (w tym kampanii reklamowych) – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;

(ii)

podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską;

(iii)

innym organem lub podmiotem, któremu jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa
udostępnić Państwa dane.

JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE:
Państwa dane przechowywać będziemy do czasu odwołania przez Państwa zgody, a po jej odwołaniu, do czasu
przedawnienia roszczeń związanych z naszymi działaniami na jej podstawie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony
tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne oraz zapewnienia
bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f)
RODO).
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA:
Proszę pamiętać, że przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych:
•

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o Państwa danych osobowych 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 Państwa danych osobowych;

•

prawo cofnięcia w każdym momencie, bez podawania przyczyn, każdej udzielonej nam zgody na
przetwarzanie Państwa danych osobowych – 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 Państwa danych dla celów marketingowych;

b)

przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie
uzasadnionych interesów, jeżeli uzasadniają to przyczyny związane ze szczególną Państwa sytuacją.

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: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

• e-mailowo, na adres: info@alphacamp.pl.
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VII. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW I WYKONAWCÓW
USŁUG NA RZECZ RADOSŁAWA BRZÓZKI ORGANIZUJĄCEGO OBOZY
NAUKOWE ALPHACAMP, KTÓRZY NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I NIE WCHODZĄ W SKŁAD KADRY WYPOCZYNKU
KIM JESTEŚMY – ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Radosław Brzózka prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Woronicza 78/43,
02-640 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP: 7742453261, REGON: 611322021 (dalej „My”). Mogą się Państwo z nami skontaktować:
•

listownie, na adres: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

•

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

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I SKĄD JE MAMY?
Przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe, które nam Pani/ Pan poda, w szczególności w związku z zawarciem lub
wykonaniem umowy z Panią/ Panem, której przedmiotem jest wykonanie przez Panią/ Pana na nasze zlecenie na
rzecz naszych klientów określonych prac lub usług.
Ponadto możemy zbierać Pani/ Pana dane behawioralne odnoszące się do Pani/ Pana zachowań dotyczących
dokonywanych transakcji lub historii korespondencji i kontaktów z nami.
Możemy także wejść w posiadanie Pani/ Pana danych ze źródeł publicznie dostępnych w zakresie niezbędnych do
wykonania umowy z Panią/ Panem lub obowiązków nałożonych przepisami prawa lub w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami.
W JAKIM CELU POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY ORAZ
PRZEZ JAKI OKRES?
Państwa dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

• podjęcia na Pani/ Pana żądania działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO;
• zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO;
• wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c) RODO, obejmujących m.in.:
a)

obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatkowych, rent i emerytur
oraz Narodowego Funduszu Zdrowia;

b)

obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy;

c)

obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe;

d)

przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikających
z przepisów o ochronie danych osobowych;

• art. 9 ust. 2 lit b), c) i h) RODO - w zakresie dotyczącym szczególnych kategorii danych osobowych, zwłaszcza
danych o zdrowiu - w celu wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez nas w dziedzinie
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą,
do celów profilaktyki zdrowotnej i do oceny zdolności do pracy;

• realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów - art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:
a) ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń;
b) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności
raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości,
prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych;

c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
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d) wsparcia obsługi klientów i kontrahentów, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze
składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków;

e) w celach marketingowych;
f) ochrony przed próbami oszustwa;
g) zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.
Możemy przetwarzać Pani/Pana dane także na podstawie:

• udzielonej nam zgody w celach w niej określonych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a)
RODO.
CZY MUSI PODAĆ NAM PANI/ PAN SWOJE DANE OSOBOWE?
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Panią/ Panem albo
wykonania obowiązków nałożonych przepisami praw, w tym podatkowymi i dotyczącymi ubezpieczeń społecznych.
Niepodanie przez Panią/Pana danych może również spowodować np. niemożność skorzystania ze świadczeń, do
uzyskania lub rozliczenia których niezbędne są określone dane.
JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE?
Pani/Pana dane osobowe w postaci listy płac, karty wynagrodzeń albo innych dowodów, na podstawie których
następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, będą przechowywane przez okres trwania umowy,
a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, który wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym doszło do zakończenia nawiązanego począwszy od 1.01.2019 r. stosunku prawnego, w związku z którym
jesteśmy płatnikiem składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W pozostałym zakresie
przy uwzględnieniu odpowiednio 2-letniego lub 6-letniego okresu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy
oraz 5-letniego okresu przedawnienia przewidzianego przepisami podatkowymi, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a także innych okresów przechowywania danych
wynikających z przepisów szczególnych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane te będą przetwarzane, aż do
ewentualnego odwołania zgody, a po tym okresie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań
podjętych w związku z jej udzieleniem.
KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE?
Państwa dane możemy przekazać następującym odbiorcom:
•

podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/ Pana dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu
naszych czynności, tj.:
a)

naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów i ich obsłudze, np. w obsłudze
korespondencji;

b)

podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia
teleinformatyczne lub miejsca na serwerach;

c)

podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną,
podatkową, księgową;

•

innym administratorom będącym:
(i)

naszymi klientami - rodzicami, opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę zastępczą nad
uczestnikami Obozów naukowych AlphaCamp w sytuacji, gdy przekazanie Pani/ Pana danych jest
konieczne dla wykonania obowiązków wynikających lub dotyczących umów zawartych z tymi
podmiotami;

(ii)

naszymi kontrahentami w zakresie dotyczącym wykonania umów z nimi;

(iii)

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

(iv)

Urzędem Skarbowym;

(v)

Państwową Inspekcją Sanitarną;
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(vi)

podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji
lub przesyłek;

(vii) podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania
zapłaty;
(viii) osobą upoważnioną w razie wypadku;
(ix)

innym organem lub podmiotem, któremu jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa
udostępnić Państwa dane.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA:
Proszę pamiętać, że przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych:
•

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o Państwa danych osobowych 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 Państwa danych osobowych;

•

prawo cofnięcia w każdym momencie, bez podawania przyczyn, każdej udzielonej nam zgody na
przetwarzanie Państwa danych osobowych – bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie
takiej zgody przed jej cofnięciem;

•

prawo do sprzeciwu wobec:
c)

przetwarzania przez nas danych na potrzeby marketingowe, przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu
nie wolno nam już będzie przetwarzać Państwa danych dla celów marketingowych;

d)

przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie
uzasadnionych interesów, jeżeli uzasadniają to przyczyny związane ze szczególną Państwa sytuacją.

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: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

•

e-mailowo, na adres: info@alphacamp.pl.
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VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KADRY WYPOCZYNKU – OBOZU
NAUKOWEGO ALPHACAMP ORGANIZOWANEGO 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 Państwa danych osobowych jest Radosław Brzózka prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Woronicza 78/43,
02-640 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP: 7742453261, REGON: 611322021 (dalej „My”). Mogą się Państwo z nami skontaktować:
•

listownie, na adres: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

•

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

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY:
W związku z organizowanym przez nas wypoczynkiem przetwarzamy Państwa dane osobowe jako osób
wchodzących w skład kadry wypoczynku, które zostały nam udostępnione lub przez nas zebrane w związku
z zawarciem umowy z Panią/ Panem oraz organizacją i trwaniem wypoczynku oraz wykonaniem obowiązków
określonych przepisami prawa.
Możemy także zbierać Państwa dane behawioralne, tj. dotyczące Państwa zachowań związanych z wykonaniem
umowy, historię korespondencji i kontaktów z Państwem.
W JAKIM CELU POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY:
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie:
•

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w związku m.in. z art. 92c, art. 92d i art. 92p ustawy o systemie oświaty) – w celu
zawarcia i wykonania umowy z Panią/ Panem, w tym w celu wykonania obowiązków/uprawnień z niej
wynikających i obowiązków wynikających z przepisów prawa;

•

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia przez nas obowiązków prawnych nałożonych przepisami
prawa, w szczególności:
−

obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur oraz
Narodowego Funduszu Zdrowia;

−

obowiązków wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty, w tym w zakresie dotyczącym
dokumentacji zgłoszenia wypoczynku i dokumentacji wypoczynku;

−

obowiązków związanych z dokumentowaniem i przechowywanie dokumentów wymaganych przez
prawo podatkowe i inne przepisy prawa;

−

obowiązków związanych z przechowywaniem danych w celu wykazania spełnienia obowiązku
rozliczalności i innych wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych;

•

art. 9 ust. 2 lit. b), c) i h) RODO - w zakresie dotyczącym szczególnych kategorii danych osobowych,
zwłaszcza danych o zdrowiu - w celu wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez nas
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, do ochrony żywotnych interesów osoby
której dane dotyczą, do celów profilaktyki zdrowotnej i do oceny zdolności do pracy;

•

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w zakresie naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesach obejmujących:
−

ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń;
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tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności

−

raportowanie, badania i planowanie naszego rozwoju, prace rozwojowe w naszych systemach
informatycznych;
−

zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji;

−

zapewnienie bezpieczeństwa osób, w tym uczestników wypoczynku i kadry wypoczynku oraz ochrony
mienia.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także na podstawie:
•

art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej nam zgody w celach w niej
wskazanych.

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAĆ NAM SWOJE DANE:
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Panią/ Panem oraz
wykonania obowiązków określonych przepisami prawa np. odnoszących się do prowadzenia dokumentacji
zgłoszenia wypoczynku i dokumentacji wypoczynku na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Niepodanie przez Panią/ Pana danych może również spowodować np. niemożność skorzystania ze świadczeń, do
uzyskania lub rozliczenia których niezbędne są określone dane.
KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE:
Państwa dane możemy przekazać następującym odbiorcom:
•

podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/ Pana dane osobowe i uczestniczącym
w wykonywaniu naszych czynności, tj.:
−

naszym

podwykonawcom

wspierającym

nas

w

wykonaniu

umów,

w

tym

podmiotom

współpracującym z nami w tym zakresie, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi mające na
celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;
−

podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne oraz obsługującym nasze systemy
teleinformatyczne

lub

udostępniającym

nam

narzędzia

teleinformatyczne

lub

platformy

informatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
−

podmiotom świadczącym nam usługi księgowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc
prawną, podatkową, księgową;

−

podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa uczestników i kadry
wypoczynku oraz ochrony mienia;

•

innym administratorom będącym w szczególności:
−

podmiotami leczniczymi przeprowadzającymi badania stanu zdrowia wymagane przepisami prawa
w zakresie związanym z przeprowadzaniem tych badań oraz udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

−

podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji;

−

podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania
rozliczeń z Panią/ Panem, w tym wypłaty wynagrodzeń na Pani/ Pana rzecz;

−

naszymi klientami - rodzicami uczestników wypoczynku, ich opiekunami prawnymi lub sprawującymi
pieczę zastępczą nad nimi w sytuacji, gdy przekazanie Pani/ Pana danych jest konieczne dla
wykonania obowiązków wynikających lub dotyczących umów zawartych z tymi podmiotami;

−

naszymi kontrahentami w zakresie związanym z wykonaniem umów z nimi;

−

podmiotami, które zgodnie z właściwymi przepisami prawa upoważnione są do kontrolowania nas
w zakresie organizowanego wypoczynku, w tym kuratoriom oświaty;

−

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

−

Urzędem Skarbowym;

−

Państwową Inspekcją Sanitarną;

−

osobą upoważnioną przez Panią/ Pana, w tym w razie wypadku;
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−

innym organem lub podmiotem, któremu jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa
udostępnić Pani/ Pana dane.

JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE:
Państwa dane osobowe w postaci listy płac, karty wynagrodzeń albo innych dowodów, na podstawie których
następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, będą przechowywane przez okres trwania umowy,
a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, który wynosi:
−

10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia nawiązanego począwszy od 1.01.2019
r. stosunku prawnego, w związku z którym jesteśmy płatnikiem składek w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych,

a w pozostałym zakresie przy uwzględnieniu odpowiednio 2-letniego lub 6-letniego okresu przedawnienia roszczeń
z tytułu zawartej umowy oraz 5-letniego okresu przedawnienia przewidzianego przepisami podatkowymi, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a także innych okresów przechowywania
danych wynikających z przepisów szczególnych, w tym 5-letniego terminu od dnia usunięcia zgłoszenia wypoczynku
z bazy wypoczynku na przechowywanie dokumentacji zgłoszenia wypoczynku i dokumentacji wypoczynku.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA:
Proszę pamiętać, że przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych:
•

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o Państwa danych osobowych 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 Państwa danych osobowych;

•

prawo cofnięcia w każdym momencie, bez podawania przyczyn, każdej udzielonej nam zgody na
przetwarzanie Państwa danych osobowych – 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 Państwa danych dla celów marketingowych;

b)

przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie
uzasadnionych interesów, jeżeli uzasadniają to przyczyny związane ze szczególną Państwa sytuacją.

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: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

•

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

KLAUZULA
INFORMACYJNA
DLA
OSÓB
UBIEGAJĄCYCH
SIĘ
O WSPÓŁPRACĘ Z RADOSŁAWEM BRZÓZKĄ W CHARAKTERZE KIEROWNIKA
WYPOCZYNKU, WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU, OSOBY PROWADZĄCEJ
ZAJĘCIA
W
RAMACH
OBOZU
NAUKOWEGO
ALPHACAMP
ORGANIZOWANEGO 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 Państwa danych osobowych jest Radosław Brzózka prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Woronicza 78/43,
02-640 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP: 7742453261, REGON: 611322021 (dalej „My”). Mogą się Państwo z nami skontaktować:
•

listownie, na adres: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

•

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

W JAKIM CELU POZYSKUJEMY PANI/PANA DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE ORAZ PRZEZ JAKI OKRES JE
PRZETWARZAMY:
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez nas w celu przeprowadzenia procesu wyboru przez Radosława
Brzózkę współpracowników w charakterze kierownika wypoczynku, wychowawcy wypoczynku, osoby prowadzącej
zajęcia w ramach Obozu naukowego AlphaCamp organizowanego przez Radosława Brzózkę - na stanowisko na
które Pani/ Pan aplikuje, na podstawie:
•

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w związku z art. 92p ust. 1 – 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
o systemie oświaty) – w celu prowadzenia i rozstrzygnięcia prowadzonego procesu wyboru przez Radosława
Brzózkę współpracowników w charakterze kierownika wypoczynku, wychowawcy wypoczynku, osoby
prowadzącej zajęcia w ramach obozu naukowego AlphaCamp organizowanego przez Radosława Brzózkę – przez
okres do zakończenia procesu wyboru współpracowników;

•

art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w celu oceny zdolności do pracy – do czasu zakończenia procesu wyboru
współpracowników;

•

zgody - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - w zakresie danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1
RODO – do czasu wycofania zgody lub zakończenia procesu wyboru współpracowników;

•

art. 6 ust. 1 lit f) RODO w tzw. naszych prawnie uzasadnionych interesach obejmujących zapewnienia
bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych;

•

zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na wykorzystanie danych na potrzeby przyszłych procesów wyboru
współpracowników przez Radosława Brzózkę – do czasu wycofania zgody lub upływu 12 (dwunastu) miesięcy
od zebrania danych.

CZY MUSI PANI/PAN PODAĆ NAM SWOJE DANE:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w art. 92p ustawy o systemie oświaty jest
niezbędne do wzięcia udziału w procesie wyboru przez Radosława Brzózkę współpracowników w charakterze
kierownika wypoczynku, wychowawcy wypoczynku, osoby prowadzącej zajęcia w ramach obozu naukowego
AlphaCamp organizowanego przez Radosława Brzózkę.
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KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ PANI/PANA DANE:
Pani/ Pana dane możemy przekazać następującym odbiorcom:
•

podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych
czynności, tj.:
-

podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne oraz obsługującym nasze systemy
teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne lub platformy informatyczne lub
miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

•

podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, księgową;

innym administratorom będącym:
−

podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji;

−

innym organem lub podmiotem, któremu jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa udostępnić
Pani/ Pana dane.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA:
Proszę pamiętać, że przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych:
•

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o Państwa danych osobowych 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 Państwa danych osobowych;

•

prawo cofnięcia w każdym momencie, bez podawania przyczyn, każdej udzielonej nam zgody na
przetwarzanie Państwa danych osobowych – 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 Państwa danych dla celów marketingowych;

b)

przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie
uzasadnionych interesów, jeżeli uzasadniają to przyczyny związane ze szczególną Państwa sytuacją.

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: Radosław Brzózka, ul. Woronicza 78/43, 02-640 Warszawa;

•

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