Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólnie
rozporządzenie o ochronie danych - RODO ) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
informujemy, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JUST FUN Judyta Tobolska i JUST FUN Szymon
Tobolski z siedzibą w Grudziądzu, ul. Kopernika 2/80, zwanymi dalej Just Fun; Just Fun prowadzi
operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.

Pani/Pana dane osobowe Just Fun pozyskał w procesie zawarcia i realizacji umów na dostarczenie usług
(zajęcia, obozy) i będą przetwarzane w celu:
1) subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) po wyrażeniu na to uprzedniej zgody - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
2) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umów: imiona i
nazwiska, imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania lub pobytu dziecka i rodziców, rok
urodzenia, PESEL, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu rodziców, dane szkoły do której
uczęszcza dziecko, wizerunek dziecka, dane o stanie zdrowia, dane osobowe osoby upoważnionej do
odbioru dziecka z obozu) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Just Fun - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;
3) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Just Fun
oraz marketingu produktów lub usług własnych, w tym organizowania i przeprowadzania konkursów
oraz innych akcji marketingowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
i będą udostępniane innym odbiorcom takim jak: towarzystwa ubezpieczeniowe partnerzy
świadczący usługi techniczne.

3.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

4.

Dane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego
upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Just Fun oraz wypełnienia
obowiązku prawnego Just Fun (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), a także
dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Just Fun na
podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez
osobę, której dane dotyczą.

5.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Just Fun sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Just Fun danych osobowych oraz przesłania ich
innemu administratorowi, cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem na adres - kontakt@justfun.net.pl.

6.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

7.

Informuje Panią/Pana, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

8.

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

9.

Zawarcie umowy oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

