
Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców lub 

opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w kursach  

1. Dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego mogą pochodzić:  

o od dziecka; 

o od rodzica lub opiekuna prawnego; 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:  

o udzielona przez dziecko, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zgoda (art. 6 

ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia); 

o niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a, 

b, c Rozporządzenia); 

o niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia). 

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

o organizacji i przeprowadzenia szkolenia na kartę AM, A1, A2; 

o prowadzenia komunikacji związanej z przeprowadzeniem szkolenia; 

o prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem; 

o wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w 

szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych; 

o dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych ze szkoleniem lub obrony 

przed nimi; 

o prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością szkoleniową 

Administratora; 

o udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa 

i w granicach tych przepisów. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, 

odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:  

o upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się 

szkoleniami (w tym wykładowcy i instruktorzy) oraz sprawami 

organizacyjnymi; 

o upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta organu nadzoru nad Administratorem 

(w przypadku kontroli); 

o upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 

prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura), wyłącznie na ich 

wniosek lub żądanie. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, 

jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy 

prawa zakazują dalszego przetwarzania. 

6. Dane dziecka / rodzica lub opiekuna prawnego będą przetwarzane w sposób ręczny. 

Przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 


