
POLITYKA PRYWATNOŚCI

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ WYMOGÓW 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 oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem danych osobowych jest:

RISING STARS Adrianna Kulesza ul. Krępowieckiego 11/191 01-456 Warszawa NIP 527 27 00 820

2. Jeśli ma Pani / Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych 
osobowych w zakresie działania firmy, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ 
Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: info@risingstars.com.pl.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w celu realizacji zajęć 
tanecznych w szkole tańca RISING STARS Adrianna Kulesza (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o 
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora).

4. Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres 10 miesięcy tj. okres niezbędny do realizacji 
celu/ celów określonych w pkt. 3.

5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom

produktów i usług z zakresu oferty szkoły tańca. Szkoła Tańca nie udostępnia danych innym

podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie

działalności gospodarczej RISING STARS Adrianna Kulesza.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/ Panu następujące 
uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 
przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane,

• dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisów prawa; 



d. prawo do żądania ograniczenia i przetwarzania danych osobowych- w przypadku gdy:

• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

• Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec 
podstawy sprzeciwu;

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi realizacja zajęć tanecznych. 

8. Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. Administrator zapewnia, że wszystkie dane osobowe będą szczególnie chronione przed 
przypadkowym zniszczeniem, nieuprawnionym ujawnieniem. 

.

POLITYKA COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, 
przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). 
Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W 
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub 
innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają 
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis 
indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której 
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator 
wykorzystuje następujące plików Cookies: 

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu 
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci 
Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych 
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

Cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich 
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich 



usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie 
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie 
uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych 
(remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

4.Serwis stosuje pliki cookies w celu: 

zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub 
wyświetlenia go określoną liczbę razy,

- dopasowania zawartości serwisu do preferencji Użytkowników,

- monitorowania ruchu w serwisie,

- zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób 
użytkownicy korzystają z serwisu,

- ustalania liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW,

- integracji z portalem społecznościowym,

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji 
przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu 
końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być 
utrudnione.

5. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich 
zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy 
służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu 
operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

6. Administrator zastrzega, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające 
Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu 
na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania
plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co może zrobić Administrator, to 
doradzić, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, doszło do zapoznania z 
dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe 
zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z administratorem danego serwisu celem 
uzyskania informacji na ten temat.

7. Administrator zastrzega także, że na podstawie zawartych umów, może wynajmować miejsca na 
zamieszczanie reklam różnym sieciom reklamowym. Sieci te winny przestrzegać obowiązujących 
przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów
internetowych, do czego Administrator zawsze będzie namawiać. Administrator jednak nie ma 
realnego wpływu na prowadzoną przez nie politykę prywatności i zasady wykorzystywania plików 
cookies, wobec czego namawia użytkowników, by zapoznawali się z dokumentami dot. polityki 
ochrony prywatności i zasad wykorzystywania cookies przez te podmioty. Administrator jest też 
otwarte na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres: info@risingstars.com.pl. 



Ponadto RISING STARS zapewnia, że każde takie zgłoszenie zostanie przeanalizowane i że zostanie na 
nie udzielona odpowiedź.

8. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy
Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies w każdym czasie. Jednolity
tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na głównych stronach 
Serwisów w zakładce „Polityka Prywatności”.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym 
organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

W przypadku, gdy uznają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów 
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 mają Państwo prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


