
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(dla osób korzystających z usług szkoły jogi OneYoga) 
  

Na podstawie art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016) - zwanego dalej Rozporządzeniem 
informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Stelmach-Lewandowska 

prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Jogopeda Małgorzata Stelmach-Lewandowska 
zarejestrowaną pod adresem Nowoursynowska 139L/26, 02-776 Warszawa (NIP 5321706077, 
REGON 146618221), zwana dalej Administratorem. 

2. W kwestiach dotyczących przetwarzania w danych osobowych, można kontaktować się 
z Administratorem, za pomocą adresu e-mail: info@oneyoga.pl . 

3. Dane osobowe pobierane są bezpośrednio od Pani/Pana, a w przypadku osób niepełnoletnich 
podawane przez ich rodziców lub opiekunów prawnych i przetwarzane będą w zakresie: imienia, 
nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru konta, wyłącznie w celu wykonania, 
udokumentowania i rozliczenia usługi (w szczególności realizacji obowiązków prawnych w 
obszarze finansowo-księgowym) oraz na wypadek wystąpienia ewentualnych roszczeń. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie 
uniemożliwi korzystanie przez Panią/Pana z usług oferowanych przez Administratora. 

6. Dodatkowo, jeżeli Pani/Pan wyrazicie na to zgodę, możemy przetwarzać Wasze dane w celu:  
 działalności promocyjnej z wykorzystaniem Pani/Pana wizerunku; 
 prowadzenia marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem. 
Niewyrażenie zgody na ww. działania pozostaje bez wpływu na realizację podstawowych usług 
oferowanych przez Administratora. 

7. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych będą: firma lightenbody Grzegorz Tomasiak zarejestrowana pod adresem 
Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk (NIP 7532294721) dostarczająca aplikację Fitssey i 
realizująca w imieniu Administratora proces ewidencji i rejestracji uczestników zajęć, podmioty 
współpracujące z Administratorem i przetwarzające Pani/Pana dane osobowe z polecenia 
Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub podmioty, 
z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (w 
szczególności w zakresie IT i hostingu) z zachowaniem zapisów przytoczonego Rozporządzenia 
oraz zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.   

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi, a po zrealizowaniu 
usługi przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zakończenia roku, w którym usługa została wykonana 
w celu ustalania lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.  
W przypadku wyrażonej zgody po jej wycofaniu przez okres nie dłuższy niż 6 lat od momentu 
odwołania zgody w zależności, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu do treści swoich i dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie wynikającym 
z postanowień przywołanego na wstępie Rozporządzenia. 

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez 
Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 Rozporządzenia). 

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 
przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

12. Pani/Pana nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą 
profilowane. 


