W związku ze zmianami prawnymi wchodzącymi w życie 25 maja 2018 roku, na skutek
Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych [RODO] (GDPR – General Data Protection
Regulation), informuje się, że:
1) Wszelkie zbierane od Państwa dane osobowe, tj. takie, które umożliwiają identyfikację
konkretnej osoby, są gromadzone przez Żywą Edukację – Sebastian Pilichowski, w osobie
Sebastiana Pilichowskiego, który jest administratorem tych danych.
2) Na potrzeby wystawienia i rozliczenia faktury, gdy Płatnikiem nie jest instytucja, placówka,
przedsiębiorstwo, spółka itd., zbierane są dane osobowe od opiekuna grupy, nauczyciela,
osoby zlecającej usługę świadczoną przez Żywą Edukację – Sebastian Pilichowski wyłącznie
takie, które są niezbędne dla prawidłowego rozliczenia usługi, tj. imię, nazwisko, adres
prywatny lub placówki, jednostki itd., z którą zamawiający jest związany zawodowo, z racji
zatrudnienia lub pełnienia dla tej placówki, jednostki itd. usług.
3) W związku z wprowadzeniem RODO zmienia się punkt 6. Regulaminu usług edukacyjnych
świadczonych przez Żywa Edukacja – Sebastian Pilichowski (dawniej: „Zamawiający
przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach klasy lub grupy podopiecznych może być
dokumentowany technikami audio-wizualnymi przez Usługodawcę na rzecz tworzenia
materiałów promocyjnych, udostępnianych również online na stronie
www.zywaedukacja.com.pl, koncie Facebook, Instagram, WordPress i innych powiązanych z
działalnością serwisach. Wszystkie działania odbywają się zgodnie z poszanowaniem
obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych. Jeżeli Zamawiający chce zgłosić
zastrzeżenia do niniejszego punktu zobowiązuje się do zgłoszenia ich przed dostarczeniem
usługi i dokonaniem transakcji.”).
Nowe brzmienie: „Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach klasy lub
grupy podopiecznych może być dokumentowany technikami audio-wizualnymi przez
Usługodawcę na rzecz tworzenia materiałów promocyjnych, udostępnianych również online
na stronie www.zywaedukacja.com.pl, koncie Facebook, Instagram, WordPress i innych
powiązanych z działalnością serwisach. Wszystkie działania odbywają się zgodnie z
poszanowaniem obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych, dlatego przed
udziałem w zajęciach należy wypełnić Załącznik 1. do zajęć, w którym zostaną udzielone
pisemne zgody opiekunów prawnych osób niepełnoletnich do utrwalania wizerunku. Wiąże
się to z dobrowolnym podaniem imienia i nazwiska dziecka i złożeniem podpisu przez
opiekuna prawnego. Dane te są związane z miejscem realizacji zajęć (przedszkole, szkoła
itd.). Niniejsze dane przechowuje administrator danych w miejscu przechowywania
dokumentacji prowadzonej działalności.”
4) Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdemu przysługuje prawo do ochrony swoich danych
osobowych, w tym wizerunku, w związku z czym wszelkie zgłoszenia zastrzeżeń i próśb o
zastosowanie zabiegów chroniących dane osobowe (ocenzurowanie wizerunku lub, gdy to
niezbędne, usunięcie wizerunku itd.) proszę kierować na adres mailowy
zywaedukacja@interia.pl z dopiskiem w temacie „RODO”.

„Każdy ma prawo do bycia zapomnianym”

