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Polityka prywatności Klubu Edukacji Muzycznej
DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych jest firma Klub Edukacji Muzycznej Damian Czarnecki, ul. Obozowa 82A,
01-434 Warszawa, NIP: 5431278286, REGON 052019482, tel. 606607826, właściciel serwisów internetowych
www.doremifa.eu, www.nutkacafe.pl, www.spiewajmy.waw.pl, www.bawialnia.waw.pl, dla których wspólna
jest niniejsza polityka prywatności.
W czasie korzystania z serwisów należących do Klubu Edukacji Muzycznej możesz zostać poproszony o podanie
niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
Dane będą zabezpieczone i przechowywane w okresie działania Klubu Edukacji Muzycznej, chyba że wcześniej
poprosisz o ich zmianę lub usunięcie z naszej bazy. Dane zostaną usunięte, jeśli zamkniemy działalność
gospodarczą. Twoje dane przetwarzamy, dopóki wiąże nas z Tobą umowa, a po jej rozwiązaniu przez okres w
jakim możesz dochodzić od nas roszczeń związanych z jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem.
Dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie, wypełniając formularz na jednej z naszych stron, chcąc
otrzymywać nasz newsletter lub zapisując się na zajęcia edukacyjne.
W każdej chwili masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych
zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
Dane przekazujemy również podmiotom, które świadczą dla nas usługi w Internecie, podmiotów profesjonalnie
zajmujących się przechowywaniem danych - im również przekazujemy dane osobowe. Wynajmujemy serwery
do przechowywania danych, serwery pocztowe, korzystamy z systemu do e-mail marketingu impleBOT oraz z
systemu rezerwacji on-line Bookero.
Dane przetwarzamy w celu wykonania łączącej nas z Tobą umowy. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, zatem podstawę prawną do przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Masz prawo do wniesienia
skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

TWOJE PRAWA DOTYCZCE DANYCH OSOBOWYCH
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
- prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w
przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje
dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
Poniżej omawiamy szerzej wybrane kategorie Twoich uprawnień:
Prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce,
jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania
Twoich danych.
Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że
są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane
są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.
Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz „prawo do bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych
osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli, m.in.:
1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
2) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
3) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań, by należycie chronić
Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z
prawem,
4) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w
prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:
1) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych
danych,
2) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu,
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
3) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
4) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami
kontaktować przesyłając email na adres: kedu@pocztaonet.pl lub pisemnie, pocztą na adres: Klub Edukacji
Muzycznej, ul. Obozowa 82A, 01-434 Warszawa

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI
Klubu Edukacji Muzycznej zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom,
których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Klubu Edukacji Muzycznej rozumie informacje odnoszące się
bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje),
niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne bezpośrednio
związane z serwisami www. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe,
ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach
adresowych Klubu Edukacji Muzycznej.
Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do Klubu Edukacji Muzycznej mogą wykorzystywać cookies, czyli małe
pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub
umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

