
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem ich danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (określane  jako  RODO,  GDPR lub  Ogólne  Rozporządzenie  o
Ochronie  Danych  Osobowych).  Celem  RODO  jest  ujednolicenie  zasad  przetwarzania  danych
osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o
ich prawach.

W  związku  z  powyższym,  poniżej  znajdziecie  Państwo  informacje  dotyczące  przetwarzania
Państwa danych osobowych przez Fundację Krakowska Szkoła Filmowa, ul. Kapucyńska 3/3, 31-
113 Kraków, NIP 6762512486

___________________________________________________________________________

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

 

1.     Administrator danych

Fundacja Krakowska Szkoła Filmowa, ul. Kapucyńska 3/3, 31-113 Kraków, NIP 6762152486

2.    Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach
związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w
tym zakresie:

a)  listownie, na adres: Krakowska Szkola Filmowa, ul. Kapucyńska 3/3, 31-113 KRaków

b)    mailowo, na adres: szkola@ksfilm.pl

 

3.    Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane są przetwarzane w związku z udziałem w kursie organizowanym przez Krakowską
Szkołą Filmową 

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:

a)   realizowania umowy  o świadczeniu usług edukacyjnych 

Podstawę  prawną  przetwarzania  stanowi  udzielona  przez  Pana/Panią  zgoda  na  przetwarzanie
danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

4.      Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać wykładowcom czyli podmiotom, z których usług korzystamy
dla procesu edykacyjnego.

Ponadto dane możemy przekazywać podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji Krakowska Szkoła
Filmowa usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są
Pana/Pani dane osobowe.

5.      Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie  przekazujemy Pana/Pani  danych  poza  teren  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  ani  do
organizacji międzynarodowych.



6.      Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane przechowujemy do momentu wygaśnięcia umowy.

 

7.      Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

1. prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych;

3. prawo do usunięcia Pana/Pani danych;

(w przypadku rozwiązania umowy edukacyjnej);

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

(może  Pan/Pani  zażądać,  abyśmy  ograniczyli  przetwarzanie  Pana/Pani  danych  osobowych  w
następujących przypadkach:

a)  kwestionuje  Pan/Pani  prawidłowość  danych  osobowych  –  na  okres  pozwalający  sprawdzić
prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych,
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)  Fundacja  Krakowska  Szkoła  Filmowa  nie  potrzebuje  już  danych  osobowych  do  celów
przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
osoby, której dane dotyczą);

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

(aby  skutecznie  skorzystać  z  tego  prawa  powinien  Pan/powinna  Pani  wskazać  nam  swoją
szczególną  sytuację,  która  w Pana/Pani  ocenie  uzasadnia  zaprzestanie  przez  nas  przetwarzania
objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy
przetwarzania  przez  nas  Pana/Pani  danych  są  nadrzędne  wobec  Pana/Pani  praw,  lub  też,  że
Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(jeżeli  uważa Pan/Pani,  że przetwarzamy Pana/Pani  dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani
złożyć  w  tej  sprawie  skargę  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  lub  innego
właściwego organu nadzorczego);

7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

(w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych,
które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

8.      Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  warunkiem  realizacji  umowy  edukacyjnej.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.


