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Na podstawie Artykułu 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH 

OSOBOWYCH  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (DZ.U. UE L 119 Z O4.05.2016) : 

 

Obowiązek informacyjny RODO: 

1. Informacja o administratorze danych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest AKADEMIA ANIMUS ALBERT 

FRĄCZYK z siedzibą w 78-300 ŚWIDWIN przy ulicy ul. PLAC SYBIRAKÓW 1 

2. Sposób kontaktowania się z osobą odpowiedzialną za dane osobowe. 

Z  osobą odpowiedzialną za dane osobowe można kontaktować się pocztą elektroniczną pod 

adresem e-mail biuro@akademiaanimus.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: 

Dane osobowe 

AKADEMIA ANIMUS ALBERT FRĄCZYK 

PLAC SYBIRAKÓW1 

78-300 ŚWIDWIN 

 

3. Cele przetwarzania. 

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z przygotowywaną ofertą związaną z imprezą 

turystyczną lub wypełnionym drukiem deklaracji uczestnictwa w przygotowywanej imprezie 

lub zajęciach, których organizatorem jest AKADEMIĘ ANIMUS i będą przetwarzane w 

następujących celach: 

1. Organizowania imprez turystycznych, wycieczek szkolnych i grupowych, prowadzenia i 

organizacji wyjazdów oraz  obozów dla dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć nauki i 

doskonalenia pływania, obsługa rezerwacji zamawianych imprez, innych przedsięwzięć i 

imprez przygotowywanych  przez AKADEMIĘ ANIMUS, 

2. Marketingowym –na podstawie udzielonej zgody-  polegajacym na przesyłaniu na podany 

adres e-mail i nr telefonu informacji ogólnych o przygotowywanych ofertach, usługach, 

kontakcie telefonicznym i osobistym w celu przestawienia ofert. 

 

4. Podstawa prawna. 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: 

1. Art. 6 ust.1 pkt a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

2. Art. 6 ust.1 pkt b, c, d, e, f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 

27 kwietnia 2016 r.  

 

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych. 

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

1. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

2. Firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki (dokumenty podróży, bilety/karnety 

wstępu) do Państwa, 

3. Organizatorom imprez turystycznych, liniom lotniczym, hotelom, przewoźnikom i innym 

odbiorcom wymaganym przy realizacji imprez turystycznych, podmiotom świadczącym usługi  

dla Akademii Animus wspierające realizację imprez, do których mogą należeć usługi 

księgowe, kadrowe, transportowe, ubezpieczeniowe, szkoleniowe, prawnicze, informatyczne i 

inne niezbędne do wykonania zawieranych umów.  

4. Procesorom w związku ze zleconymi przez AKADEMIĘ ANIMUS działaniami 

realizowanymi w imieniu AKADEMII ANIMUS. 
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6. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego. 

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane przy 

realizacji oferowanej/sprzedawanej imprezy/usługi turystycznej lub innego produktu 

związanego z oferowaną/sprzedawaną imprezą/usługą turystyczną lub usługą świadczoną 

przez AKADEMIĘ ANIMUS. 

 

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane. 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim są 

przetwarzane.  

1. Dane dotyczące wykonywania umowy w związku z prawem podatkowym  – 6 lat, 

2. Działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu. 

Okres przetwarzania określany jest przepisami prawa, które obligują AKADEMIĘ ANIMUS 

do przetwarzania danych przez określony czas. 

 

8. Informacje o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych. 

Informujemy, że mają Państwo prawo do: 

1. Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa. 

2. Sprostowania danych 

3. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia 

4. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania 

5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych 

6. Przeniesienia danych osobowych 

7. Tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na w pełni zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, 

 

9. Informacje o prawie do cofnięcia zgody. 

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.  

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych. 

 

10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych 

przez AKADEMIĘ ANIMUS, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

11. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych. 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonywania innych czynności 

związanych z działalnością AKADEMII ANIMUS (np. przygotowaniem oferty). Podanie 

danych jest warunkiem do dokonania rezerwacji/wpisania na listę uczestników zajęć, bez ich 

podania rezerwacja/zgłoszenie nie zostanie przyjęta. 

 

12. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. 

AKADEMIA ANIMUS nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji i nie zamierza wykorzystywać państwa danych do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji, w tym będących efektem profilowania.. 

 
Przyjmujący Zlecenie                                            Zlecający  

 


