
Klauzula informacyjna dla klientów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem 
w zajęciach/warsztatach/konferencjach organizowanych przez Mat Edukacja Renata Gawlińska-Pompe,  przekazywana 
zgodnie z art. 13  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) – Dz. Urz. 
UE.L. Nr 119 str.1, dalej zwanym „RODO”.

Administrator danych Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorca 
Mat Edukacja Renata Gawlińska-Pompe

Kontakt do 
administratora danych

Adres: ul. Kościelna 7c, 05-119 Łajski
E-mail: kontakt@matedu.pl

Cel przetwarzania 
danych

Dane przetwarzane są w celu wykonania umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem 
jest świadczenie usług stacjonarnie lub drogą elektroniczną lub jest to niezbędne do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
Dane przetwarzane są także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
administratorze wynikających z przepisów podatkowych, a także w celu 
zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. dochodzenia  
ewentualnych roszczeń.

Podstawa przetwarzania 
danych 

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), lit. c) oraz lit. f) RODO, 

Czas przetwarzania 
danych 

Dane przetwarzane są przez czas niezbędny do wykonania umowy lub podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, a także przez okres niezbędny do wykonania 
obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających 
z przepisów prawa podatkowego (okres wynikający z przepisów prawa podatkowego) 
oraz czas niezbędny do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów 
administratora, w szczególności dochodzenia roszczeń (6 lat).
Jeżeli umowa nie zostanie zawarta dane przetwarzane są przez okres 6 miesięcy. 

Dobrowolność podania 
danych

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie 
danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.

Informacja o odbiorcach 
danych  

Dane mogą być przekazywane kontrahentom administratora  w zakresie niezbędnym 
do wykonania usługi, w szczególności: podmiotom prowadzącym zajęcia, podmiotom 
świadczącym usługi informatyczne, usługi księgowe, prawne, kurierom. 

Administrator może udostępniać niektóre dane osobowe  firmie Google w przypadku 
korzystania z platformy Google Classroom przy wykonywaniu zlecenia (dane 
niezbędne do utworzenia konta i prowadzenia zajęć). W ramach realizacji umowy 
niektóre dane uczestników zajęć dostępne są dla pozostałych uczestników zajęć – co 
wynika z zasad działania platformy Google Classroom. 

Usługi świadczone są wyłącznie osobom posiadającym konta powiązane z domeną 
gmail.com – zasady przetwarzania danych osobowych w tym zakresie 
i odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych określa podmiot świadczący usługi 
w ramach domeny gmail.com. 

Prawa do wniesienia 
skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 
danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO

Pozostałe prawa Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych jeśli dane 
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać 
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii 
lub prawie krajowym.

Profilowanie i 
automatyczne 
podejmowanie decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie 
będą poddawane profilowaniu.

Przetwarzanie danych 
poza obszar EOG

W przypadku korzystania przy wykonywaniu zlecenia z platformy Google Classroom 
dane mogę być przekazywane poza obszar EOG.  Z polityką prywatności Google 
można zapoznać się za na stronie: https://policies.google.com/privacy



Klauzula informacyjna dla uczestnika nieodpłatnej konferencji 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  w związku z Pani/Pana udziałem w konferencji
organizowanej  przez   Mat  Edukacja  Renata  Gawlińska-Pompe,   przekazywana  zgodnie  z  art.  13   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)  –  Dz.  Urz.  UE.L.  Nr  119  str.1,  dalej  zwanym
„RODO”.

Administrator danych Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorca 
Mat Edukacja Renata Gawlińska-Pompe

Kontakt do 
administratora danych

Adres: ul. Kościelna 7c, 05-119 Łajski
E-mail: kontakt@matedu.pl 

Cel przetwarzania 
danych

Dane przetwarzane są w celu Pani/Pana udziału w nieodpłatnej konferencji 
organizowanej przez Mat Edukacja 
Renata Gawlińska-Pompe, na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej przy zgłaszaniu 
udziału w konferencji,  a także w celu wykonania ciążących na Administratorze 
obowiązków wynikających z przepisów podatkowych innych danin. 
Dane przetwarzane są także w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń. Podczas trwania  
konferencji udostępnione zostanę uczestnikom konferencji Pani/Pana wizerunek, głos,  
imię i nazwisko.

Podstawa przetwarzania 
danych 

Dane przetwarzane są na podstawie  Pani/Pana art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c)  oraz f)  
RODO 

Czas przetwarzania 
danych 

Dane przetwarzane są przez czas niezbędny do zorganizowania konferencji, jej 
przeprowadzenia i udokumentowania, a także  przez czas wynikający z przepisów 
podatkowych oraz innych przepisów zobowiązujących administratora do 
przechowywania tych danych, a także przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

Dobrowolność podania 
danych

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi udział w 
konferencji.  

Informacja o odbiorcach 
danych  

Dane mogą być przekazywane kontrahentom administratora  w zakresie niezbędnym 
do realizacji umowy oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w 
szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, usługi księgowe, 
prawne, kurierom, organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania 
danych.  Administrator może udostępniać niektóre dane osobowe  firmie Google 
w przypadku korzystania z platformy Classroom przy wykonywaniu zlecenia (dane 
niezbędne do utworzenia konta i prowadzenia zajęć).

Prawa do wniesienia 
skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 
danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO

Pozostałe prawa Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych jeśli dane 
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać 
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii 
lub prawie krajowym. W każdym czasie mogą Państwo wycofać zgodę na 
przetwarzanie swoich danych.

Profilowanie i 
automatyczne 
podejmowanie decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie 
będą poddawane profilowaniu.

Przetwarzanie danych 
poza obszar EOG

W przypadku korzystania przy wykonywaniu zlecenia z platformy Google Classroom 
dane mogę być przekazywane poza obszar EOG.  Z polityką prywatności Google 
można zapoznać się za na stronie: https://policies.google.com/privacy



Klauzula informacyjna – Newsletter

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  - Newsletter - Mat Edukacja Renata Gawlińska-
Pompe,  przekazywana zgodnie z art. 13  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)
– Dz. Urz. UE.L. Nr 119 str.1, dalej zwanym „RODO”.

Administrator danych Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorca Mat Edukacja Renata 
Gawlińska-Pompe

Kontakt do 
administratora danych

Adres: ul. Kościelna 7c, 05-119 Łajski
E-mail: kontakt@matedu.pl

Cel przetwarzania 
danych

Dane przetwarzane są w celu dostarczenie Newslettera – Mat Edukacja  Renata 
Gawlińska-Pompe zawierającego między innymi informacje handlowe o usługach 
oferowanych przez firmę oraz informacji o  wydarzeniach związanych z edukacją 
matematyczną.

Podstawa przetwarzania 
danych 

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, to jest na podstawie 
zgody.  

Czas przetwarzania 
danych 

Dane przetwarzane są do czasu cofnięcie zgody na przetwarzanie danych lub przez 
okres prenumeraty. 

Dobrowolność podania 
danych

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi wysyłanie 
Newslettera. 

Informacja o odbiorcach 
danych  

Dane mogą być przekazywane kontrahentom administratora  w zakresie niezbędnym 
do wysłania Newslettera, w szczególności podmiotom świadczącym usługi 
informatyczne, usługi księgowe, prawne, kurierom.  

Prawa do wniesienia 
skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 
danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO

Pozostałe prawa Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych jeśli dane 
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać 
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii 
lub prawie krajowym.

Cofnięcie zgody Mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.
Cofnięcie zgody prosimy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@matedu.pl

Profilowanie i 
automatyczne 
podejmowanie decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i nie 
będą poddawane profilowaniu.

Przetwarzanie danych 
poza obszar EOG

Dane nie są przekazywane poza obszar EOG.


