
Klauzula informacyjna 

Edukacja Artystyczna Dzieci s.c. jest Szkołą Baletową, zarejestrowaną przy ul. 
Krowoderskiej 48/2 w Krakowie, nip 6793073444. Właścicielem Szkoły jest 
Karolina Kursa-Bargieł oraz Ireneusz Bargieł. 

Szkoła działa z poszanowaniem państwa prawa do decydowania o swoich 
danych osobowych zgodnie z Konstytucją, z której wynika obowiązek 
stosowania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady - ogólnie nazywanym RODO. 

Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami Art. 13 RODO informujemy:  

1. Administratorem danych osobowych jest Edukacja Artystyczna Dzieci 
s.c. z siedzibą na ul. Krowoderskiej 48/2 w Krakowie.   

Nr telefon kontaktowego  504 676 955. 

K o r e s p o n d e n c j ę m o ż n a p r z e s y ł a ć m a i l e m n a  a d r e s 
info@centrumsztukitanca.pl 

2. Dane osobowe uczniów szkoły są przetwarzane w celu realizacji 
programu szkoły zawartego w jej Statucie.  

Zajęcia baletowe realizowane są zgodnie z zatwierdzonymi programami 
w grupach wiekowych i realizowane w krakowskich szkołach w ramach 
zajęć pozalekcyjnych.  

Działalność Szkoły ma na celu promocje młodych talentów, oraz 
umożliwienie dzieciom rozwój artystyczny.  

3. Serwis programu komputerowego – elektroniczne wpłaty za zajęcia 
obsługuje firma „Biuro rachunkowe 2i19” z którą Szkoła zawarła umowę 
powierzenia, co obliguję ją do zachowania pełnej poufności. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
celu wskazanego w pkt. 2 oraz spełnienia obowiązku archiwizacyjnego 
wynikającego z przepisów prawa.  

5. Ze względu na charakter zajęć, efekty całorocznej pracy dzieci 
prezentowane są na koncertach i konkursach tanecznych dla szerokiej 
publiczności. Materiały w formie zdjęć lub filmów stanowią prawa 
autorskie Edukacji Artystycznej Dzieci s.c i wykorzystywane są tylko 
przez szkołę do promocji własnej.  Podstawą przetwarzania danych 



osobowych w postaci wizerunku jest zgoda osoby a w przypadku dzieci 
zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.  

Czas przechowywania państwa zgody, oraz samych materiałów 
fotograficznych lub filmowych jest związany z realizacją celu pkt. 7 oraz 
archiwizacją, stanowiącą dorobek artystyczny Edukacji Artystycznej 
Dzieci s.c. 

6. Informujemy, że mają państwo prawo dostępu do treści swoich danych, 
ich sprostowania, zaprzestania przetwarzania, oraz jeżeli jest to możliwe 
usunięcia ich.  

7. Przysługuje państwu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

8. Mają państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną Edukacji Artystycznej 
Dzieci s.c. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w 
sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, nie zostały przekazane 
nieupoważnionym oraz przypadkowym osobą. Wszelkie formy przekazania 
danych innym podmiotom w przyszłości, będziemy z Państwem konsultować. 

Dyrektor Szkoły Karolina Kursa-Bargieł


