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Polityka prywatności
Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać 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. W związku z tym informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Mania Programowania Paulina Ratajczak z
siedzibą ul. Lubczykowa 9G, 61-680 Poznań, NIP 9671094317. Z administratorem można kontaktować
się mailowo: kontakt@maniaprogramowania.pl
2. Podane przez Państwa dane osobowe:
- będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej rozwiązaniu, dane będą przechowywane
ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania,
oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
- dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby zapytań, reklamacji, organizacji warsztatów,
półkolonii oraz innych zajęć organizowanych przez firmę Mania Programowania. Wyrażenie zgody
jest wymagane w celu realizacji warunków umowy. Podane dane będą przechowywane przez okres
potrzebny do realizacji umowy oraz przepisami (w szczególności te związane z organizacją półkolonii
wymaganymi przez Kuratorium Oświaty). Reklamacje, smsy oraz emaile mogą być przechowywane
przez określony czas po zakończeniu czasu trwania umowy.
- Odbiorcami podanymi przez Państwa danych mogą być zewnętrzne firmy w zakresie potrzebnym do
organizacji zajęć, warsztatów i półkolonii. Nie przekazujemy Państwa danych do celów
marketingowych innych podmiotów.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich spro stowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a
także prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku podejrzenia, iż przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy RODO. Prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku
istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani
interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod
adresem email: kontakt@maniaprogramowania.pl z dopiskiem polityka prywatności w temacie.

