
 

Centrum Kursów Muzycznych MUSIC LAB 
ALEKSANDR DYBA MUSIC LAB 
31-105 KRAKÓW, UL. ZWIERZYNIECKA 22/1 
NIP 678- 297-78-34 

 

Klauzula informacyjna RODO 

w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

 

Informuje, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kursów Muzycznych MUSIC LAB 

reprezentowane przez firmę Aleksandra Dyba MUSIC LAB, z siedzibą w Krakowie przy ul. 

Zwierzynieckiej 22/1 , 31-105 Kraków, zwana dalej administratorem. 

 

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych: 

• imię i nazwisko 

• adres zamieszkania i korespondencji 

• data i miejsce urodzenia 

• pesel 

• seria i numer dowodu osobistego 

• ew. NIP 

• numer i nazwa rachunku bankowego 

• numer telefonu 

• e-mail 

 

3. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest właściciel firmy Aleksandra Dyba 

MUSIC LAB. 

 

4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione: 

• dyrektorowi placówki, 

• odpowiednio przygotowanej osobie zajmującej się pracą biura placówki 

• dla biura rachunkowego obsługującego rachunki i księgowość dla firmy Aleksandra Dyba MUSIC LAB na 

podstawie umowy o prowadzenie rachunkowości firmy. 

• instruktorom prowadzącym zajęcia w CKM Music Lab – dotyczy Imienia, Nazwiska oraz 

danych kontaktowych: mail i telefon. 



 

5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia niezbędnej dokumentacji 

Centrum Kursów Muzycznych Music Lab, min. zawarcia umowy, ewidencji kursantów, 

rozliczania i prowadzenia dokumentacji płatności, wewnętrznej dokumentacji, kontaktu w 

razie potrzeby. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom.  

 

6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Umowa zawarta z Centrum 

Kursów Muzycznych Music Lab i Oświadczenie o zgodzie na Przetwarzanie Danych Osobowych. 

 

7. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy i prowadzenia wykazanej powyżej 

dokumentacji. W przypadku odmowy podania wskazanych danych niemożliwe jest zawarcie 

umowy. 

 

8. Posiada Pan/Pani prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, 

lub usunięcia po wygaszeniu umowy, bądź ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

9. Pana/ Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

Profilowaniu. 

 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej z 

Centrum Kursów Muzycznych MUSIC LAB. 

 

11. Centrum Kursów Muzycznych MUSIC LAB zobowiązuje się do należytego obchodzenia się z uzyskanymi 

danymi osobowymi i należytej ich ochrony, oraz do nieudostępniania ich innym osobom poza wykazanymi w 

punkcie 4. 

 

 Zapoznałem się z Informacją 

............................................................................................... 

 ( miejscowość, data, podpis ) 



 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88)  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich* / mojego dziecka* / danych osobowych wykazanych 

w Klauzuli Informacyjnej RODO, zawartych w Umowie Centrum Kursów Muzycznych MUSIC LAB, 

do potrzeb niezbędnych do zawarcia Umowy i prowadzenia niezbędnej dokumentacji 

Centrum Kursów Muzycznych MUSIC LAB, oraz kontaktu w sytuacji tego wymagającej, zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późn.zm. ) 

 

 

 

 

 

…………………………………………..…………………………………………….………… 

 ( miejscowość, data, podpis ) 

 

 

 

 

 

 

*podkreślić właściwe 


