
INFORMACJA DLA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Na podstawie art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 21 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), informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca, ul. Zwycięstwa 8/1 

lok. 10, 15-703 Białystok, NIP: 9662107173, adres e-mail: sekretariat@szkolasztukitanca.pl, 

numer telefonu: +48 660 383 185 , izabela.moraljan@szkolasztukitanca.pl (Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych). 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

- umożliwienia osobie zainteresowanej zapoznania się z ofertą edukacyjną Szkoły, a także 

wykonania przez Szkołę umowy o nauczanie i kształcenie zawartej przez Fundację Rozwoju 

Sztuki Tańca w Białymstoku z uczniem/ rodzicem/ opiekunem ucznia (podstawa prawna: art. 6 

ust.1 lit. b RODO), 

- wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym 

ustawy o informacji oświatowej, o systemie oświaty  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

- promocji Szkoły poprzez publikacje na stronie internetowej Szkoły i w mediach (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit a i f RODO), 

- wykonanie zadań statutowych Szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: 

- Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca jako organ prowadzący Szkołę, w zakresie w jakim jest to 

niezbędne do realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, 

- pracownicy Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o 

nauczanie i kształcenie zawartej z osobą, której dane dotyczą, 

- Ministerstwo Edukacji, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków Administratora 

wynikających z przepisów prawa, w postaci zgłoszeń do Systemu Informacji Oświatowej, 

- zewnętrzny dział prawny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed 

roszczeniami. 

4. Okres, przez jaki dane będą przechowywane odpowiada okresowi trwania umowy, a po tym 

okresie okresom przedawnienia wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego i ordynacji 

podatkowej. Przewidywany okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od końca 

roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z zawartej umowy o 

nauczanie i kształcenie. 

5. Dane nie są przekazywane do Państwa Trzeciego. 

6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do 

danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, 

prawa do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy. Nie podanie 

danych osobowych może uniemożliwić wykonanie umowy. 

Ja niżej podpisany oświadczam, że informacja powyższa została mi przedstawiona w zwięzłej, 

przejrzystej zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. 

 

 

Białystok, data   _________________________   __________________________ 

Podpis osoby, której dane dotyczą 


