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POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

Renata Opala FARBY I KREDKI 

prowadząca AKADEMIĘ RYSUNKU  

ul. Strzeszyńska 224, 60-479 Poznań 

NIP: 7811013106 

REGON: 630393167 

 

Zgodnie z art. 24 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 (dalej: RODO) 

Renata Opala prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Renata Opala FARBY I KREDKI (dalej: 

ADO, Administrator, Administrator Danych Osobowych lub AKADEMIA RYSUNKU), uwzględniając 

charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych, jak również ryzyko naruszenia 

praw lub wolności osób, niniejszym wdraża Politykę ochrony danych osobowych (dalej także: 

Polityka ochrony danych), wskazując w niej stosowane przez siebie środki prawne oraz środki 

techniczne i organizacyjne, służące ochronie procesów przetwarzania danych osobowych oraz 

zapewnieniu, że przetwarzanie to będzie się odbywać zgodnie z prawem i poszanowaniem praw 

osób, których dane dotyczą.  

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Polityka ochrony danych osobowych określa wdrożone środki prawne służące zapewnieniu 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem oraz środki techniczne i organizacyjne, 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz 

kategorii danych objętych ochroną. 

2. Niniejszy dokument opisuje reguły ochrony wszystkich danych osobowych przetwarzanych 

przez Administratora w jakiejkolwiek formie.  

3. Polityka Ochrony Danych Osobowych wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Właścicielkę 

AKADEMII RYSUNKU. Wszystkie osoby, które w imieniu ADO przetwarzają dane osobowe są 

zobowiązane do zapoznania się z niniejszą Polityką Ochrony Danych Osobowych  

i przestrzegania jej postanowień.  

4. Realizacja postanowień Polityki Ochrony Danych Osobowych ma zapewnić: 

1) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty 

dla osoby, której dane dotyczą, 

2) zbieranie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych 

celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, 

3) adekwatność przetwarzania danych osobowych, tj. przetwarzanie ich stosownie  

do celów, w których dane osobowe są zbierane oraz tylko w niezbędnym zakresie, 

4) zapewnienie prawidłowości przetwarzania danych osobowych oraz możliwości ich 

uaktualnienia, jak również zapewnienie możliwości usunięcia nieprawidłowych 

danych osobowych lub ich sprostowania i w razie potrzeby uaktualniana, 



POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
  Strona 2 z 23 
 

5) przechowywanie w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, 

przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są 

przetwarzane, 

6) przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie 

bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub 

niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.  

5. Zasady określone w Polityce Ochrony Danych Osobowych mają zastosowanie do wszystkich 

systemów informatycznych oraz systemu tradycyjnego, które są w dyspozycji Administratora 

Danych Osobowych, w szczególności do: 

a) wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów 

informatycznych, w których przetwarzane są informacje podlegające ochronie, 

b) wszystkich lokalizacji – budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane 

informacje podlegające ochronie.  

6. Użyte w Polityce Ochrony Danych Osobowych określenia oznaczają: 

a) dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osoby fizycznej, 

b) zbiór danych osobowych - uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych 

według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, 

zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie,  

c) przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, 

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 

ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, 

d) system informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, 

procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu 

przetwarzania danych, 

e) bezpieczeństwo systemu informatycznego i systemu tradycyjnego - środki 

organizacyjne i techniczne wdrożone w celu zabezpieczenia zasobów Administratora 

oraz ochrony przed zniszczeniem, modyfikacją, nieuprawnionym dostępem  

i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą, 

f) Administrator Danych Osobowych (ADO) - podmiot decydujący o celach i sposobach 

przetwarzania danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest  

Renata Opala FARBY I KREDKI prowadząca AKADEMIĘ RYSUNKU ul. Strzeszyńska 224,  

60-479 Poznań, 

g) osoba upoważniona - osoba posiadająca upoważnienie wydane przez ADO, dopuszczona 

do przetwarzania danych osobowych, w zakresie wskazanym w upoważnieniu.  

 

II. Przetwarzanie danych osobowych  

 

1. Celem wdrożenia niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych jest ochrona systemów 

informatycznych i systemu tradycyjnego jako całości, jak również ich poszczególnych 
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elementów, a przede wszystkim zapewnienie technicznych i organizacyjnych uwarunkowań 

mających wpływ na zarządzanie systemami informatycznymi i systemem tradycyjnym,  

w takim zakresie, w jakim przetwarzania danych osobowych dokonuje Administrator,  

w szczególności poprzez: 

a) działanie zgodne z przepisami prawa, 

b) zapobieganie uzyskania dostępu do danych osobowych przez osoby nieupoważnione, 

c) określenie procedur postępowania w przypadku naruszenia zasad niniejszego 

dokumentu oraz zgłaszania przypadków naruszeń,  

d) ustalenie i odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń lub ich części tworzących obszar,  

w którym są przetwarzane dane osobowe, 

e) podnoszenie świadomości współpracowników AKADEMII RYSUNKU, mających dostęp do 

przetwarzanych danych osobowych. 

2. Do obowiązków Administratora Danych Osobowych, w zakresie przetwarzania danych 

osobowych przez AKADEMIĘ RYSUNKU, należy w szczególności: 

1) nadzór ogólny nad realizacją przepisów wynikających z RODO, w tym monitorowanie 

przestrzegania RODO oraz innych przepisów ustalających zasady przetwarzania 

danych, 

2) zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych 

objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ochrony danych osobowych oraz zmianą, 

utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

3) nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, 

4) organizowanie szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych i sposobów ich 

ochrony, 

5) zapewnienie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały 

wprowadzone oraz komu są przekazywane, jak również monitorowanie 

zastosowanych środków ochrony, 

6) informowanie Współpracowników, którzy przetwarzają dane osobowe,  

o obowiązkach spoczywających na nich w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i doradzanie im w tej sprawie, 

7) udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 

wykonania, 

8) współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla 

organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

 

III. Zakres oraz zasady przetwarzania danych osobowych 

 

1. W systemach informatycznych i systemach tradycyjnych przetwarzane są informacje służące 

wykonywaniu działalności gospodarczej przez AKADEMIĘ RYSUNKU. Te informacje 

przetwarzane są w formie elektronicznej oraz w formie papierowej.  

2. Rejestr czynności przetwarzanych danych osobowych znajduje się w  załączniku nr 1  

do niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych – Rejestr czynności przetwarzania danych 
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osobowych. Dokument ten zawiera m.in. zakres przetwarzanych danych osobowych oraz 

kategorie przetwarzanych danych osobowych.  

3. AKADEMIA RYSUNKU przetwarza dane osobowe w ramach następujących czynności 

przetwarzania: 

1) w związku z zatrudnieniem nauczycieli i innych współpracowników:  

a) Proces rekrutacji Współpracowników,  

b) Zatrudnienie Współpracowników, 

2) w związku z prowadzeniem działalności w zakresie nauki rysunku: 

c) Rekrutacja uczniów do AKADEMII RYSUNKU, 

d) Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług nauki rysunku w ramach kursów 

artystycznych, 

e) Bieżące informowanie o działalności AKADEMII RYSUNKU (newsletter informacyjny),  

f) Korzystanie ze zniżki na usługi AKADEMII RYSUNKU,  

g) Prowadzenie dokumentacji kształcenia i wychowania (e-Dziennik), 

h) Zdalne prowadzenie zajęć artystycznych,   

i) Organizacja letnich i zimowych plenerów malarskich, 

j) Organizacja letnich i zimowych półkolonii artystycznych,  

k) Organizacja artystycznych przyjęć urodzinowych,   

3) w związku z promocją i marketingiem AKADEMII RYSUNKU: 

n) Prowadzenie strony internetowej https://akademiarysunku.pl,  

o) Prowadzenie strony internetowej https://akademiarysunkuonline.pl (tzw. landing 

page),  

p) Prowadzenie działań związanych z promocją AKADEMII RYSUNKU (newsletter 

marketingowy), 

q) Prowadzenie konta na Facebooku, Instagramie oraz Pintereście, jak również kanału 

na YouTubie,  

r) Kontakt z Klientem – rozpatrywanie skarg, wniosków, zapytań,  

4) w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej:  

s) Księgowość, rachunkowość, obsługa kadrowa,  

t) Ustalenie, dochodzenie, egzekucja roszczeń, 

u) Obsługa informatyczna, 

v) Korzystanie przez Administratora z usług podmiotów trzecich lub kupowanie 

towarów od tych podmiotów.  

4. AKADEMIA RYSUNKU przetwarza dane osobowe: 

a) Kandydatów do współpracy, 

b) Współpracowników, 

c) Osób, w tym dzieci oraz rodziców lub opiekunów, zainteresowanych ofertą AKADEMII 

RYSUNKU,  

d) Osób, głównie dzieci, uczestniczących w kursach rysunku, 

e) Osób, głównie dzieci, uczestniczących w letnich i zimowych plenerach malarskich, 

półkoloniach artystycznych oraz artystycznych przyjęciach urodzeniowych,  

f) Rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w kursach rysunku,  

w letnich i zimowych plenerach malarskich, półkoloniach artystycznych oraz 

artystycznych przyjęciach urodzeniowych,  

https://akademiarysunku.pl/
https://akademiarysunkuonline.pl/
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g) Osób korzystających ze strony internetowej https://akademiarysunku.pl oraz  

https://akademiarysunkuonline.pl, konta na Facebooku, Instagramie lub Pintereście, 

kanału na YouTube oraz newslettera, 

h) Kontrahentów – z których usług korzysta AKADEMIA RYSUNKU lub od których kupuje 

towary, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

5. AKADEMIA RYSUNKU prowadzi działalność gospodarczą pod adresem ul. Strzeszyńska 224, 

60-479 Poznań.  

6. Administrator Danych Osobowych wykorzystuje do przetwarzania danych następujące 

systemy informatyczne obsługiwane z wykorzystaniem serwerów zewnętrznych 

dostawców: 

● poczta elektroniczna – darmowa poczta GMAIL (serwery zewnętrzne Google 

LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. lub innego podmiotu 

kontrolowanego pośrednio lub bezpośrednio przez Google LLC),  

● oprogramowanie służące do zdalnego nauczania – ZOOM (serwery 

zewnętrzne Zoom Video Communications, Inc. 55 Almaden Blvd. Suite 600, San 

Jose, CA 95113),  

● oprogramowanie do zarządzania treścią (w tym stron internetowych i dostęp 

do e-Dziennika) – WORDPRESS (serwery zewnętrzne Automattic Inc. 60 29th 

Street #343 San Francisco, CA 94110),  

● serwery zewnętrzne wykorzystywane do prowadzenia stron internetowych 

https://akademiarysunku.pl oraz  https://akademiarysunkuonline.pl – LH.PL 

(serwery zewnętrzne LH.PL sp. z o.o. ul. Pamiątkowa 2/56, lok. 56, 61-512 

Poznań).  

7. Administrator Danych Osobowych przechowuje dane osobowe z wykorzystaniem 

następujących zasobów:   

a) dyski twarde komputerów, 

b) informatyczne nośniki danych (np. pendrive), 

c) serwery zewnętrznych dostawców, wymienione w pkt 6 powyżej.  

8. Administrator Danych Osobowych korzysta z adresu e-mail przeznaczonego do kontaktów 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych (składania zapytań, wniosków, skarg itd.). 

 

IV. Proces rekrutacji Współpracowników  

 

1. Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w rekrutacji odbywa się na 

podstawie uregulowanej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody Kandydata. 

Administrator, w związku z charakterem swojej działalności, korzysta z usług 

podwykonawców (przede wszystkim nauczycieli rysunku), zawierając z nimi umowy 

cywilnoprawne.  

2. Jeśli Kandydat chce uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez AKADEMIĘ 

RYSUNKU, wówczas przetwarzanie danych osobowych możliwe jest wyłącznie, jeśli Kandydat 

wyrazi zgodę na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

9. Klauzula informacyjna dla Kandydatów do współpracy (stosowna w procesie Rekrutacji 

Współpracowników) znajduje się w załączniku nr 2a do Polityki ochrony danych osobowych. 

W pliku tym umieszczono również: skróconą klauzulę informacyjną do stosowania w procesie 

https://akademiarysunku.pl/
https://akademiarysunkuonline.pl/
https://akademiarysunku.pl/
https://akademiarysunkuonline.pl/
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Rekrutacji Współpracowników, wzór zgody Kandydata na przetwarzanie jego danych 

osobowych, wzór zgody Kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb 

przyszłych rekrutacji.  

10. W przypadku, gdy ADO przetwarza dane na podstawie udzielonej zgody (tj. na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a RODO) każdorazowo dba, aby:  

a) zapytanie o udzielenie zgody było sformułowane w sposób przejrzysty, 

b) zgoda pozyskiwana była w formie aktywnego działania osoby, która ją wyraża (np. 

poprzez udzielenie zgody przesłanej w formie wiadomości e-mail), 

c) nie używać, do pozyskiwania zgód, uprzednio zaznaczonych checkboxów, ani żadnych 

innych form zakładających z góry wyrażenie zgody, 

d) klauzula zgody sformułowana była przy użyciu prostego, jasnego i łatwego do 

zrozumienia języka, 

e) wyjaśnić osobie, od której dane osobowe pozyskuje, jaka jest przyczyna i cel ich 

pozyskania, 

f) w treści zgody określić jasno nazwę administratora danych osobowych oraz konkretne 

nazwy innych podmiotów, które będą mogły przetwarzać dane na podstawie wyrażonej 

zgody, 

g) poinformować osoby wyrażające zgodę o możliwości jej wycofania, bez negatywnych 

konsekwencji, 

h) rejestrować to, w jaki sposób, oraz kiedy zgoda została pozyskana od konkretnej osoby, 

i) regularnie weryfikować udzielone zgody w celu ustalenia, czy nie uległ zmianie kontekst 

ich pozyskiwania, czy cele pozostają aktualne oraz czy określone operacje i czynności 

przetwarzania pozostają odpowiednie do realizacji tych celów, 

j) uwzględnić fakt wycofania zgody niezwłocznie, w najszybszym możliwym terminie. 

 

V. Zatrudnienie Współpracowników 

 

1. AKADEMIA RYSUNKU korzysta z usług współpracowników, zatrudnianych na podstawie 

umów cywilnoprawnych (np. na podstawie umów zlecenia, współpracy B2B itd.).  

2. Dane osobowe Współpracowników przetwarzane są przede wszystkim na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji zawartej 

umowy cywilnoprawnej. Ponadto dane osobowe Współpracowników mogą być również 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy przetwarzanie danych osobowych 

jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. 

obowiązku zapłaty składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy). Ponadto dane osobowe 

Współpracowników przetwarzane są także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. 

uzasadnionego interesu Administratora, za który uznaje się: zapewnienie należytej obsługi 

informatycznej Administratora, w celu przyspieszenia i ulepszenia obsługi umów 

współpracowników, ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń Administratora, należytego 

świadczenia usług na rzecz kontrahentów (uzasadniony interes Administratora polega na 

wykonywaniu działalności przez Administratora poprzez swoich przedstawicieli).  
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II. Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec Kandydatów oraz Współpracowników  

 

1. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Kandydata do współpracy w treści 

ogłoszenia rekrutacyjnego – w ogłoszeniu powinna zostać umieszczona co najmniej skrócona 

klauzula informacyjna (załącznik nr 2a), z odwołaniem do pełnej klauzuli informacyjnej 

umieszczonej na stronie Administratora.   

2. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Współpracowników, w formie 

pisemnej, przy okazji zawarcia umowy cywilnoprawnej.  

3. Wzory klauzul informacyjnych znajdują się w załącznikach: 

a) załączniku nr 2a – Wzór klauzuli informacyjnej dla Kandydatów do współpracy, 

b) załączniku nr 2b – Wzór klauzuli informacyjnej dla Współpracowników.  

 

III. Główna działalność AKADEMII RYSUNKU 

 

1. Głównym przedmiotem działalności AKADEMII RYSUNKU jest prowadzenie kursów rysunku  

i innych kursów artystycznych, których odbiorcami są przede wszystkim dzieci. Kursy 

prowadzone są zarówno w formie stacjonarnej, jak również online. W związku z tym 

Administrator przetwarza dane osobowe następujących osób fizycznych: 

a) dzieci korzystających z usług AKADEMII RYSUNKU, 

b) rodziców lub opiekunów prawnych dzieci korzystających z usług AKADEMII RYSUNKU, 

c) osób dorosłych korzystających z usług AKADEMII RYSUNKU.  

2. W związku z głównym przedmiotem działalności AKADEMII RYSUNKU, Administrator 

przetwarza dane w ramach następujących czynności przetwarzania: 

 
Informacje Rekrutacja uczniów do AKADEMII RYSUNKU 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani skorzystaniem przez ich dzieci z usług nauki rysunku, 
świadczonych przez AKADEMIĘ RYSUNKU. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług nauki 
rysunku. 

Dane osobowe 
Imię i nazwisko osoby kontaktującej się z AKADEMIĄ RYSUNKU (rodzica lub opiekuna prawnego), imię 
i nazwisko dziecka, rok urodzenia dziecka, numer telefonu i adres e-mail rodzica (opiekuna prawnego) 
do kontaktu; w przypadku dorosłych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.  

Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

System tradycyjny. Systemy informatyczne: poczta elektroniczna GMAIL, serwery do obsługi strony 
internetowej https://akademiarysunku.pl oraz https://akademiarysunkuonline.pl 

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

LH.PL sp. z o.o., Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

Źródło danych osobowych 
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane dzieci przekazywane są 
AKADEMIĘ RYSUNKU przez rodziców (opiekunów prawnych).  

Informacje Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług nauki rysunku w ramach kursów artystycznych 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Dane osobowe dzieci - uczniów AKADEMII RYSUNKU oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.   
Dane osobowe osób dorosłych – uczestników kursów nauki rysunku 

Dane osobowe 

W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest dziecko: 
imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego), adres e-mail oraz nr telefonu rodzica (opiekuna 
prawnego), adres zamieszkania rodzica (opiekuna prawnego), imię i nazwisko dziecka – uczestnika 
kursu, numer rachunku bankowego (jeśli płatność odbywa się za pośrednictwem rachunku 
bankowego), ewentualnie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT: nazwa firmy, adres firmy, NIP, 
w przypadku kursów stacjonarnych dodatkowo rodzic lub opiekun prawny może podać informacje o 
specjalnych potrzebach wychowawczych lub opiekuńczych dziecka (mogą to być również dane 
osobowe szczególnych kategorii).  
W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba dorosła: 
imię i nazwisko uczestnika kursu, adres e-mail oraz nr telefonu uczestnika kursu, adres zamieszkania 
uczestnika kursu, numer rachunku bankowego (jeśli płatność odbywa się za pośrednictwem rachunku 
bankowego), ewentualnie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT: nazwa firmy, adres firmy, NIP. 
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Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

System tradycyjny. Systemy informatyczne: poczta elektroniczna GMAIL, oprogramowanie do 
zarządzania treścią WORDPRESS, serwery do obsługi strony internetowej https://akademiarysunku.pl 

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

LH.PL sp. z o.o., Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd., Automattic Inc. 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO). Jeśli przetwarzane są dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych 
danych jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a 
i c RODO).  

Źródło danych osobowych 
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane dzieci przekazywane są 
AKADEMII RYSUNKU przez rodziców (opiekunów prawnych). 

Uwagi 
Zawarcie umowy o świadczenie usług nauczania może nastąpić w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej poprzez stronę internetową  https://akademiarysunku.pl 

Informacje Bieżące informowanie o działalności AKADEMII RYSUNKU (newsletter informacyjny) 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Dane osobowe rodzica (opiekuna prawnego) dziecka – uczestnika kursu lub ewentualnie dane 
osobowe dziecka – uczestnika kursu. 
Dane osobowe osoby dorosłej – uczestnika kursu.  

Dane osobowe adres e-mail, nr telefonu 

Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

Systemy informatyczne: oprogramowanie do zarządzania treścią WORDPRESS, serwery do obsługi 
strony internetowej https://akademiarysunku.pl  
 

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

LH.PL sp. z o.o., Automattic Inc.  

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO). 

Źródło danych osobowych Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. 

Informacje Korzystanie ze zniżki na usługi AKADEMII RYSUNKU 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Dzieci – uczniowie AKADEMII RYSUNKU. 

Dane osobowe 
Pokrewieństwo pomiędzy uczniami AKADEMII RYSUNKU oraz ilość lat korzystania z usług AKADEMII 
RYSUNKU. 

Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

System tradycyjny. Systemy informatyczne: oprogramowanie do zarządzania treścią WORDPRESS, 
serwery do obsługi strony internetowej https://akademiarysunku.pl  

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

LH.PL sp. z o.o., Automattic Inc.  

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym 
uwzględnienia udzielonej zniżki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Źródło danych osobowych 
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane dzieci przekazywane są 
AKADEMII RYSUNKU przez rodziców (opiekunów prawnych). 

Uwagi 

W przypadku, gdy umowa o nauczenie rysunku zawierana jest dla co najmniej dwójki rodzeństwa, 
wówczas AKADEMIA RYSUNKU udziela rabatu na cenę za udział w kursie nauki rysunku. Warunkiem 
uzyskania zniżki jest korzystanie z usług AKADEMII RYSUNKU od co najmniej 4 lat. Skorzystanie ze 
zniżki, a wobec tego również ujawnienie pokrewieństwa jest dobrowolne.  

Informacje Prowadzenie dokumentacji kształcenia i wychowania (e-Dziennik) 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Uczniowie (dzieci i dorośli) AKADEMII RYSUNKU.  

Dane osobowe 

W przypadku uczniów – dzieci: imię i nazwisko ucznia, informację o nieobecności na zajęciach, prace 
przygotowane przez ucznia, informację o postępach w nauce (notatka nauczyciela), informacje o 
specjalnych potrzebach wychowawczych lub opiekuńczych (jeśli podano).   
W przypadku uczniów – dorosłych: imię i nazwisko ucznia, informację o nieobecności na zajęciach, 
prace przygotowane przez ucznia, informację o postępach w nauce (notatka nauczyciela).  

Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

System tradycyjny. Systemy informatyczne: oprogramowanie do zarządzania treścią WORDPRESS, 
serwery do obsługi strony internetowej https://akademiarysunku.pl  
 

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

LH.PL sp. z o.o., Automattic Inc.  
 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są w celu należytego wykonania umowy nauczania rysunku (art. 6 ust. 1 
lit. b RODO). Jeśli przetwarzane są dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania 
tych danych jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego  
w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO).  

Źródło danych osobowych 
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane osobowe dzieci 
uzyskiwane są od ich rodziców (opiekunów prawnych).  

Informacje Zdalne prowadzenie zajęć artystycznych 
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Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Uczniowie AKADEMII RYSUNKU, uczestniczący w zajęciach w formie zdalnej.  

Dane osobowe Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zajęciach zdalnych, wizerunek.   

Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

System informatyczny: oprogramowanie do zdalnego nauczania ZOOM 

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

Zoom Video Communications, Inc. 
 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Źródło danych osobowych Dane pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą.  

Informacje Organizacja letnich i zimowych plenerów malarskich 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Rodzice lub opiekunowie umowę dotyczącą udziału ich dzieci w letnich lub zimowych plenerach 
malarskich, organizowanych przez AKADEMIĘ RYSUNKU; dzieci zgłoszone do udziału w plenerze 
malarskim 

Dane osobowe 

Dane osobowe wynikające z karty kwalifikacji uczestnika wypoczynku: imię (imiona) i nazwisko 
uczestnika, imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), rok urodzenia, adres zamieszkania, 
adres zamieszkania lub pobytu rodziców (opiekunów prawnych), numer telefonu rodziców 
(opiekunów prawnych), informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w 
szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 
zagrożenia niedostosowaniem społecznym, istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, 
rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie, informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z 
podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień), nr PESEL 
uczestnika. Ponadto Administrator przetwarza także adres e-mail oraz dane dotyczące nr rachunku 
bankowego (jeśli płatność odbywa się za jego pośrednictwem) i ewentualnie dane dotyczące miejsca 
zatrudnienia rodziców lub opiekunów (w razie wystawienia faktury VAT na rzecz pracodawcy). 

Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

System tradycyjny. Systemy informatyczne: poczta elektroniczna GMAIL, serwery do obsługi strony 
internetowej https://akademiarysunku.pl  

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

LH.PL sp. z o.o., Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. 
 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika; niezbędność przetwarzania danych 
osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Jeśli przetwarzane są 
dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez 
rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO).  

Źródło danych osobowych 
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane dzieci przekazywane są 
AKADEMII RYSUNKU przez rodziców (opiekunów prawnych). 

Informacje Organizacja letnich i zimowych półkolonii artystycznych 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Rodzice lub opiekunowie prawni zawierający umowę dotyczącą udziału ich dzieci w letnich lub 
zimowych półkoloniach artystycznych; dzieci uczestniczące w półkoloniach 

Dane osobowe 

Dane osobowe wynikające z karty kwalifikacji uczestnika wypoczynku: imię (imiona) i nazwisko 
uczestnika, imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), rok urodzenia, adres zamieszkania, 
adres zamieszkania lub pobytu rodziców (opiekunów prawnych), numer telefonu rodziców 
(opiekunów prawnych), informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w 
szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 
zagrożenia niedostosowaniem społecznym, istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, 
rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie, informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z 
podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień), nr PESEL 
uczestnika. Ponadto Administrator przetwarza także adres e-mail oraz dane dotyczące nr rachunku 
bankowego (jeśli płatność odbywa się za jego pośrednictwem) i ewentualnie dane dotyczące miejsca 
zatrudnienia rodziców lub opiekunów (w razie wystawienia faktury VAT na rzecz pracodawcy).  

Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

System tradycyjny. Systemy informatyczne: Poczta elektroniczna GMAIL, Serwery do obsługi strony 
internetowej https://akademiarysunku.pl 

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

LH.PL sp. z o.o., Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika; niezbędność przetwarzania danych 
osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Jeśli przetwarzane są 
dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda udzielona przez 
rodzica lub opiekuna prawnego w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO).  

Źródło danych osobowych 
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane dzieci przekazywane są 
AKADEMII RYSUNKU przez rodziców (opiekunów prawnych). 

Informacje Organizacja artystycznych przyjęć urodzinowych 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Rodzice lub opiekunowie prawni zawierający umowę świadczenia usług w zakresie organizacji urodzin; 
dziecko, dla którego umowa jest zawierana 

Dane osobowe Imię i nazwisko dziecka – organizatora urodzin, przedział wiekowy uczestników, imię i nazwisko osoby 
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zawierającej umowę (rodzica lub opiekuna prawnego), e-mail rodzica lub opiekuna prawnego, telefon 
rodzica lub opiekuna prawnego, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), numer rachunku bankowego 
(jeśli płatność odbywa się za pośrednictwem rachunku bankowego), dodatkowe informacje dotyczące 
uczestników urodzin (mogą to być również dane osobowe szczególnych kategorii, np. informacje o 
alergiach).  

Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

System tradycyjny. System informatyczny: Poczta elektroniczna GMAIL, Serwery do obsługi strony 
internetowej https://akademiarysunku.pl 
 

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

LH.PL sp. z o.o., Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO). Jeśli przetwarzane są dane szczególnych kategorii, wówczas podstawą przetwarzania tych 
danych jest zgoda udzielona przez rodzica lub opiekuna prawnego  
w imieniu dziecka (art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO). 

Źródło danych osobowych 
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane dzieci przekazywane są 
AKADEMII RYSUNKU przez rodziców (opiekunów prawnych). 

 

IV. Dodatkowe czynności przetwarzania danych osobowych 

 

Oprócz czynności przetwarzania danych osobowych związanych z głównym przedmiotem działalności 

AKADEMII RYSUNKU, Administrator przetwarza dane osobowe także w ramach czynności związanych 

z promocją i marketingiem AKADEMII RYSUNKU oraz czynności organizacyjnych związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

 
Informacje Prowadzenie konta na Facebooku, Instagramie oraz Pintereście, kanału na YouTubie 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Osoby zainteresowane działalnością AKADEMII RYSUNKU, odwiedzające konto na Facebooku, 
Instagramie lub Pintereście albo kanał na YouTubie.   

Dane osobowe 
Dane udostępnione w portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Pinterest oraz YouTube, 
które najczęściej obejmują: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, dane z plików cookies itp. 

Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube.   

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

Facebook Ireland Ltd., Pinterest, Inc, Twitter, Inc. oraz Google, Inc. 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes 
prawny Administratora polegający na promocji działalności Administratora oraz podejmowaniu 
działań marketingowych. 

Źródło danych osobowych Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. 

Informacje 

Prowadzenie stron internetowych https://akademiarysunku.pl oraz 
https://akademiarysunkuonline.pl; statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności stron 
internetowych Administratora oraz ułatwienie korzystania ze stron, zapewnienie bezpieczeństwa 

informatycznego stron 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Osoby odwiedzające strony internetowe https://akademiarysunku.pl oraz 
https://akademiarysunkuonline.pl 

Dane osobowe 

Dane dotyczące aktywności użytkownika na stronach internetowych https://akademiarysunku.pl lub 
https://akademiarysunkuonline.pl takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na 
każdej z nich czasu, dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz 
dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. 

Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

Serwery do obsługi strony internetowej https://akademiarysunku.pl oraz  
https://akademiarysunkuonline.pl 
 

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

LH.PL sp. z o.o., Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. 
 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług 
świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. W przypadku, gdy 
dane osobowe pozyskane są z plików cookies, które nie służą wyłącznie w celu prawidłowego działania 
strony – zgoda udzielona przez osobę odwiedzającą stronę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Źródło danych osobowych Dane pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą.  

Informacje Ustalenie, dochodzenie, obrona i egzekucja roszczeń 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Osoby będące dłużnikami AKADEMII RYSUNKU na podstawie różnych tytułów prawnych, w tym przede 
wszystkim w związku z zawartą umową o świadczenie usług nauki rysunku.  

Dane osobowe Dane niezbędne do dochodzenia roszczeń: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane dotyczące 
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korzystania usług AKADEMII RYSUNKU, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki osoba fizyczna 
korzystasz z usług AKADEMII RYSUNKU, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w 
tym rozmiarów poniesionej szkody, firma prowadzonej działalności gospodarczej, adres wykonywania 
działalności, NIP.   

Systemy  wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

System tradycyjny. Systemy informatyczne: poczta elektroniczna GMAIL, oprogramowanie do 
zarządzania treścią WORDPRESS, serwery do obsługi strony internetowej https://akademiarysunku.pl  
 

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

LH.PL sp. z o.o., Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd., podmiot świadczący 
usługi obsługi prawnej 
 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, 
dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i 
innymi organami państwowymi. 

Źródło danych osobowych Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których dotyczą 

Informacje Kontakt z Klientem – rozpatrywanie skarg, wniosków, zapytań 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Osoby kontaktujące się (telefonicznie, osobiście, e-mailowo, poprzez formularze umieszczone na 
stronie internetowej https://akademiarysunku.pl) z AKADEMIĄ RYSUNKU.    

Dane osobowe 
Imię i nazwisko osoby kontaktującej się, numer telefonu, adres e-mail, inne dane osobowe podane 
przez osobę kontaktującą się z AKADEMIĄ RYSUNKU.  

Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

System tradycyjny. Systemy informatyczne: poczta elektroniczna GMAIL, oprogramowanie do 
zarządzania treścią WORDPRESS, serwery do obsługi strony internetowej https://akademiarysunku.pl  
 

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

LH.PL sp. z o.o., Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd., Automattic Inc.  
 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie 
funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora oraz na budowaniu pozytywnych relacji 
pomiędzy AKADEMIĄ RYSUNKU a jej klientami (lub potencjalnymi klientami), opartych na rzetelności i 
lojalności. 

Źródło danych osobowych Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby kontaktującej się z AKADEMIĄ RYSUNKU.  

Informacje Obsługa informatyczna 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przy wykorzystaniu systemów informatycznych (dzieci 
korzystające z usług AKADEMII RYSUNKU, ich rodzice lub  opiekunowie prawni, osoby dorosłe 
korzystające z usług AKADEMII RYSUNKU, kontrahenci (osoby fizyczne) lub reprezentanci 
kontrahentów, kandydaci do współpracy, współpracownicy) 

Dane osobowe 
Dane wynikające z plików cookies, a także wszystkie inne dane przetwarzane przez Administratora z 
wykorzystaniem systemów informatycznych.  

Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

Systemy informatyczne: poczta elektroniczna GMAIL, oprogramowanie do zdalnego nauczania ZOOM, 
oprogramowanie do zarządzania treścią WORDPRESS, serwery do obsługi strony internetowej 
https://akademiarysunku.pl oraz  https://akademiarysunkuonline.pl 
 

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

LH.PL sp. z o.o., Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd., Automattic Inc., 
Zoom Video Communications, Inc., podmiot świadczący usługi obsługi informatycznej 
 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony 
interes prawny Administratora polegający na zapewnieniu należytej obsługi strony internetowej 
prowadzonej przez Administratora oraz pozostałych usług świadczonych przez Administratora. W 
przypadku, gdy dane osobowe pozyskane są z plików cookies, które nie służą wyłącznie w celu 
prawidłowego działania strony – zgoda udzielona przez osobę odwiedzającą stronę (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO). 

Źródło danych osobowych Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą.  

Informacje Obsługa księgowo-rachunkowa oraz kadrowo- płacowa 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Współpracownicy, osoby fizyczne, których dane są umieszczone w dokumentach księgowych (np. 
fakturach VAT, paragonach imiennych) 

Dane osobowe 
Imię, nazwisko, adres, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej 
działalności gospodarczej, ew. adres zamieszkania.   

Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

System informatyczny: Poczta elektroniczna GMAIL 
 

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. 
 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli konieczność 
spełnienia przez Administratora obowiązków ciążących na niego na mocy przepisów prawa. 

Źródło danych osobowych Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą.  

Informacje 
Korzystanie z usług podmiotów trzecich lub zakup towarów od podmiotów trzecich dla potrzeb 

prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez AKADEMIĘ RYSUNKU 

Kategoria osób, których dane 
osobowe są przetwarzane 

Osoby fizyczne prowadząc działalność gospodarczą lub osoby fizyczne będące reprezentantami 
organizacji, z których usług korzysta Administrator lub od których nabywa towary.  

https://akademiarysunku.pl/
https://akademiarysunku.pl/
https://akademiarysunku.pl/
https://akademiarysunku.pl/
https://akademiarysunkuonline.pl/


POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
  Strona 12 z 23 
 

Dane osobowe 

Imię, nazwisko, funkcję/ stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy, nr telefonu, nazwę firmy, którą 
reprezentant reprezentuje, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: 
imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności 
gospodarczej, numer rachunku bankowego. 

Systemy wykorzystywane do 
przetwarzania danych 

osobowych 

System tradycyjny. System informatyczny: poczta elektroniczna GMAIL. 
 

Podmioty uczestniczące w 
przetwarzaniu danych 

osobowych 

Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. 
 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z negocjacjami, 
zawarciem i wykonaniem umowy świadczenia usług lub zakupu towaru zawartej pomiędzy AKADEMIĄ 
RYSUNKU a Kontrahentem. Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, wynikający z niezbędności 
przetwarzania danych osobowych dla realizacji działań i zamierzeń gospodarczych Administratora. 

Źródło danych osobowych 
Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Administrator pozyskuje 
również dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych (np. stron internetowych) w celu kontaktu 
– wówczas obowiązek informacyjny jest spełniany z chwilą kontaktu z osobą, której dane pozyskano.  

 

V. Spełnienie obowiązku informacyjnego  

 

AKADEMIA RYSUNKU dba o to, aby na jak najszerszą skalę realizować obowiązek informacyjny 

wobec osób, których dane przetwarza, w tym w szczególności: 

1) na stronach internetowych AKADEMII RYSUNKU i wszystkich podstronach (w stopce strony), 

dostępna jest Polityka prywatności, w której szczegółowo zostały przedstawione zasady 

przetwarzania danych osobowych przez Administratora (możliwe umieszczenie odnośnika do 

pełnej wersji Polityki prywatności), 

2) Polityka prywatności (choćby w skróconej wersji) jest umieszczona przy wszystkich 

formularzach na stronach internetowych: https://akademiarysunku.pl oraz  

https://akademiarysunkuonline.pl. Warunkiem przesłania formularza powinno być uprzednie 

potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności, 

3) w szczególności, przed zawarciem umowy o kurs artystyczny w formie elektronicznej, 

konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności,  

4) Polityka prywatności (choćby w skróconej wersji) jest umieszczona na wszystkich 

dokumentach, stosownych przez AKADEMIĘ RYSUNKU w kontaktach z interesariuszami (np. 

w zawieranych umowach, formularzach zgłoszeniowych, materiałach informacyjnych dla 

rodziców itd.), 

5) Polityka prywatności jest umieszczona w widocznym miejscu w placówce AKADEMII 

RYSUNKU; Polityka prywatności powinna również być umieszczona w miejscu często 

odwiedzanym przez osoby, których dane Administrator przetwarza np. w poczekalni,  

6) Polityka prywatności (choćby w skróconej wersji) umieszczona jest w stopce maila wszystkich 

Współpracowników, którzy kontaktują się z osobami, których dane Administrator przetwarza.  

 

Wzór Polityki prywatności, wraz ze skróconą wersją, znajduje się w załączniku nr 2c – Polityka 

prywatności.  

 

VI. Newsletter promocyjny 

 

1. AKADEMIA RYSUNKU korzysta z dwóch typów newslettera: 

1) newslettera informacyjnego – formy komunikacji elektronicznej z rodzicami lub 

opiekunami prawnymi uczniów, a względnie z samymi uczniami AKADEMII RYSUNKU 
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poprzez którą AKADEMIA RYSUNKU przekazuje bieżące informacje o swoich usługach 

(np. informacje o zmianie terminów zajęć, nieobecności nauczyciela itd.), 

2) newslettera marketingowego – formy komunikacji elektronicznej, wykorzystywanej 

przez AKADEMIĘ RYSUNKU w celu promocji i marketingu jej usług.  

2. Niezależnie od typu newslettera, AKADEMIA RYSUNKU w celu jego wysyłki przetwarza dane 

osobowe obejmujące imię oraz adres e-mail.  

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w ramach wysyłki newslettera informacyjnego 

jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – działanie to służy prawidłowemu wykonaniu umowy  

o świadczenie usług nauki rysunku. Poprzez newsletter informacyjny Administrator informuje 

uczestników kursu o organizacyjnych aspektach kursu (np. zmianie harmonogramu zajęć, 

zastępstwie nauczyciela itd.).      

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w ramach wysyłki newslettera marketingowego 

jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach 

marketingowych. 

5. Zapis nowych osób do newslettera marketingowego powinien być możliwy dopiero po 

wyrażeniu zgody na jego otrzymanie (zgoda na otrzymanie treści marketingowych). Zapis do 

newslettera powinien nie być możliwy w sytuacji, gdy nie zaznaczono zgody  

na przetwarzanie danych osobowych. Możliwość zaznaczenia zgody powinna być swobodna 

(tzn. nie można stosować uprzednio wypełnionego checkboxa). Dodatkowo osoba, która chce 

skorzystać z newslettera, powinna wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą 

elektroniczną.  

6. Zgoda na otrzymywanie newslettera powinna mieć przykładowo następującą treść: 

 

☐ TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych przesyłanych przez AKADEMIĘ 

RYSUNKU prowadzoną przez Renatę Opalę drogą mailową. Więcej informacji o Administratorze  

i zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności [LINK].  

 

Link do Polityki prywatności powinien odnosić się do załącznika nr 2c – Polityka prywatności.   

 

VII. Pliki cookies  

 

1. Administrator Danych Osobowych, poprzez swoje strony internetowe 

https://akademiarysunku.pl oraz  https://akademiarysunkuonline.pl, gromadzi pliki cookies. 

Konieczne jest ustaleniem z informatykiem, który tworzył (lub administruje) stroną 

internetową, jakie pliki cookies strony internetowe wykorzystują.  

2. Pliki cookies dzielą się na następujące: 

1) pliki cookies niezbędne do działania strony internetowej,  

2) pliki cookies, które nie są niezbędne do działania strony, jednakże Administrator 

pozyskuje je aby prowadzić określone działania marketingowe i które służą 

monitorowaniu działań użytkowników w Internecie (np. Administrator za ich pomocą 

weryfikuje zachowania użytkownika strony internetowej). 

 

W przypadku pierwszej grupy plików cookies wystarczające jest poinformowanie użytkownika  

o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę oraz opisanie stosowanych plików cookies w treści 
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Polityki plików cookies (np. tak jak to ma miejsce aktualnie – w formie bannera na dole strony). 

Informacja może mieć na przykład następującą treść: 

 

Odwiedzana strona internetowa pozwala na gromadzenie plików cookies. Są one zapisywane  

na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia korzystania ze strony. Ustawienia te 

użytkownik może zmienić samodzielnie. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych przy 

wykorzystaniu plików cookies jest Renata Opala prowadząca AKADEMIĘ RYSUNKU. Szczegółowe 

informacje o Administratorze i zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce 

plików cookies [LINK] 

W przypadku drugiej grupy plików cookies, konieczne jest uzyskanie wyraźnej  

i niedorozumianej zgody użytkowania na korzystanie z plików cookies, a w przypadku odmowy 

udzielenia tej zgody – powstrzymanie się przez Administratora od zbierania tego typu plików cookies 

albo zablokowanie możliwości korzystania ze strony internetowej.  

 

W związku z powyższym, konieczne jest ustalenie z osobą, która tworzyła strony internetowe 

Administratora (względnie z osobą, która administruje stronami od strony informatycznej): 

1) jakie pliki cookies strony wykorzystują, w szczególności czy są to pliki cookies wskazane w pkt 

1 (niezbędne do prawidłowego działania strony) czy w pkt 2 (pliki służące do prowadzenia 

działań marketingowych),  

2) w zależności od ustaleń z pkt 1 powyżej, wprowadzenie informacji o stosowaniu plików 

cookies (jeśli używane są pliki cookies niezbędne do działania strony) albo wprowadzenie 

zmian na stronie poprzez umożliwienie użytkownikowi wyrażania zgody na korzystanie  

z plików cookies, a w przypadku braku zgody – powstrzymanie się od zbierania tych plików 

lub zablokowanie dostępu do strony, 

3) dostosowanie treści załącznika nr 2d – Polityka plików cookies, poprzez wskazanie informacji 

o plikach rzeczywiście przetwarzanych przez strony. Załączona Polityka plików cookies  

ma charakter przykładowy i wymaga konsultacji z osobą, która jest odpowiedzialna  

za tworzenie strony internetowej, pod kątem dostosowania jej treści do rzeczywistego 

sposobu działania tej strony w zakresie gromadzonych plików cookies.  

 

W związku z korzystaniem z Google Analitics, konieczne jest uwzględnienie w Polityce plików cookies 

odniesienia do zasad przetwarzania danych osobowych przez to narzędzie, poprzez umieszczenie 

linku do Regulaminu Google Analitics: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ 

 

VIII. Prawo dostępu do danych, poprawienia danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania  

 

Każda osoba jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane 

przez Administratora Danych Osobowych. W przypadku, gdy Administrator Danych Osobowych 

potwierdzi, że dane osobowe są przetwarzane, osobie tej zostanie umożliwiony dostęp do jej danych, 

a ADO na jej żądanie przedstawi następujące informacje: 

1) cele przetwarzania danych osobowych; 

2) kategorie przetwarzanych danych osobowych; 
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3) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub 

zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach 

międzynarodowych; 

4) w miarę możliwości, planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to 

możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 

5) informację o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

6) informację o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne 

informacje o ich źródle; 

8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne 

informacje o zasadach podejmowania decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych 

konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

 

Wzór informacji, która powinna być przesłana do osoby, które dane osobowe są przetwarzane przez 

ADO, w odpowiedzi na realizację prawa tej osoby (np. prawa dostępu do danych, poprawienia ich lub  

sprzeciwu wobec przetwarzania) został zawarty w załączniku nr 3 – Instrukcja usuwania danych 

osobowych.  

 

Administrator Danych Osobowych, dostarcza osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie, jedną kopię 

jej danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie przetwarzanych 

danych osobowych, których wydania zażąda osoba, której dane są przetwarzane, ADO może pobrać 

opłatę z tytułu poniesienia kosztów administracyjnych związanych z wydaniem kolejnej kopii.   

 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o doręczenie kopii jej danych osobowych drogą 

elektroniczną i nie wskaże innego sposobu dostarczenia danych osobowych, ADO udzieli stosownej 

informacji przesyłając wiadomość w formie elektronicznej.  

 

ADO zapewni, że uzyskanie kopii danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, nie wpłynie 

niekorzystanie na prawa i wolności innych osób.  

 

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od ADO, aby jej nieprawidłowe dane osobowe 

zostały niezwłocznie sprostowane. ADO, biorąc pod uwagę cel przetwarzania danych osobowych, 

uzupełni niekompletne dane osoby, która tego zażąda. Uzupełnienie może w szczególności polegać 

na przedstawieniu przez tę osobę dodatkowego oświadczenia wobec Administratora Danych 

Osobowych. Administrator Danych Osobowych poinformuje każdego odbiorcę danych osobowych,  

o ich sprostowaniu na skutek zgłoszonego żądania, chyba że okazałoby się to niemożliwe lub 

wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku. ADO informuje osobę, której dane dotyczą, na jej 

żądanie, o odbiorcach, których poinformowano o sprostowaniu danych.  

 

Administrator Danych Osobowych przestrzega zasad przechowywania danych osobowych przez czas, 

w którym istnieje podstawa prawna legalizująca przetwarzanie danych osobowych określonej osoby.  

 



POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
  Strona 16 z 23 
 

Administrator Danych Osobowych stosuje Instrukcję Usuwania Danych Osobowych, która została 

zawarta w załączniku nr 3 – Instrukcja usuwania danych osobowych.  

 

Na żądanie osoby, której dane dotyczą, Administrator Danych Osobowych przekaże innemu 

administratorowi jej dane osobowe pod warunkiem, że: 

1) administrator, któremu dane mają być przekazane, stosuje ten sam co ADO format danych 

osobowych, nadający się do odczytu komputerowego, jak również pod warunkiem, że istnieje 

techniczna możliwość przekazania danych osobowych administratorowi,  

2) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub 

przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych lub jeśli przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

3) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

 

ADO zapewni, że wykonanie przekazania danych innemu administratorowi, nie wpłynie 

niekorzystanie na prawa i wolności innych osób.  

 

IX. Zasady nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administrator Danych Osobowych, zlecając przetwarzanie danych osobowych osobom 

działającym w jego imieniu (Współpracownikom), udziela pisemnego upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych. Zasady nadawania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych oraz wzór upoważnienia znajdują się w załączniku nr 4 – Zasady nadawania 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych.  

2. Administrator Danych Osobowych prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania 

danych osobowych, którego wzór znajduje się w załączniku nr 4 – Zasady nadawania 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych.  

3. Wszystkie osoby, których rodzaj wykonywanej pracy będzie wiązał się z dostępem do danych 

osobowych, przed przystąpieniem do pracy, podlegają szkoleniu podstawowemu w zakresie 

obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz 

obowiązujących zasad ochrony danych osobowych określonych w niniejszej Polityce Ochrony 

Danych Osobowych. Szkolenie przeprowadza Administrator Danych Osobowych albo inna 

osoba przez niego wyznaczona. Szkolenia powinny być regularnie powtarzane.  

4. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych potwierdza zapoznanie się  

z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Polityką Ochrony Danych 

Osobowych poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Ponadto osoba taka składa 

oświadczenie o zachowaniu poufności przy przetwarzaniu danych osobowych. Wzór 

oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 – Zasady nadawania upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych.  

5. Za bezpieczeństwo danych osobowych odpowiada Administrator oraz wszyscy 

Współpracownicy AKADEMII RYSUNKU, w szczególności wszystkie osoby upoważnione do 

przetwarzania danych. 
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X. Zasady postępowania przy naruszeniach danych osobowych 

 

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator Danych Osobowych: 

1) określa stopień naruszenia danych osobowych, kwalifikując naruszenie jako niskie, średnie, 

wysokie, bardzo wysokie, 

2) uzupełnia protokół naruszenia ochrony danych osobowych, 

3) zawiadamia o naruszeniu organ nadzorczy, 

4) powiadamia o naruszeniu, osobę, której dane zostały naruszone, jeśli zostaną ku temu 

spełnione przesłanki.  

 

Szczegółowe zasady postępowania przy naruszeniach danych osobowych zostały zawarte  

w załączniku nr 5 – Zasady postępowania przy naruszeniach danych osobowych.  

 

XI. Stosowane przez Administratora Danych Osobowych środki techniczne oraz 

organizacyjne w celu ochrony danych osobowych 

 

1. Osoby przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, są w szczególności 

zobowiązane do: 

a) bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, 

określonych w Polityce Ochrony Danych Osobowych i załącznikach, 

b) przetwarzania danych osobowych przede wszystkim w wyznaczonych do tego celu 

pomieszczeniach służbowych w placówce AKADEMII RYSUNKU, a poza tymi 

pomieszczeniami z najwyższą ostrożnością i w zgodzie z zasadami określonymi  

w załączniku nr 6 – Zasady przetwarzania danych osobowych w systemie 

informatycznym. Przetwarzanie danych osobowych w formie tradycyjnej poza 

pomieszczeniami służbowymi jest zabronione, 

c) zabezpieczania danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych za pomocą 

środków określonych w załączniku nr 6 – Zasady przetwarzania danych osobowych  

w systemie informatycznym oraz w załączniku nr 7 – Zasady przetwarzania danych 

osobowych w systemie tradycyjnym,  

d) niszczenia wszystkich zbędnych nośników zawierających dane osobowe w sposób 

uniemożliwiający ich odczytanie, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 – 

Instrukcja usuwania danych osobowych.  

e) nieudzielania informacji o danych osobowych przetwarzanych innym podmiotom, chyba 

że obowiązek taki wynika wprost z przepisów prawa i tylko w sytuacji, gdy przesłanki 

określone w tych przepisach zostały spełnione, 

f) niezwłocznego informowania Administratora Danych Osobowych o wszelkich 

przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. 

2. Szczegółowo środki techniczne i organizacyjne stosowane przez ADO w celu ochrony danych 

osobowych, zostały wskazane w załączniku nr 6 – Zasady przetwarzania danych osobowych 

w systemie informatycznym oraz w załączniku nr 7 – Zasady przetwarzania danych 

osobowych w systemie tradycyjnym. 

3. Administrator sprawuje bieżącą kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych. W ramach 

kontroli, Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do monitorowania  

i sprawdzania przestrzegania przyjętych procedur ochrony danych osobowych, zgodnie  
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z wytycznymi w załączniku nr 8 – Monitorowanie i sprawdzenie przestrzegania przyjętych 

procedur.  

4. Zasady postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych określa Załącznik nr 5 – 

Zasady postępowania przy naruszeniach danych osobowych. 

5. Ponadto, w razie bieżącej potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku, w terminie do 31. marca, ADO 

weryfikuje niniejszą Politykę Ochrony Danych Osobowych i treść załączników, celem 

zaktualizowania przyjętych procedur ochrony danych osobowych, w tym środków 

technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych osobowych. Weryfikacja 

odbywa się przy uwzględnieniu zmian w prawie w zakresie przetwarzania danych osobowych 

oraz zmian technologicznych, pozwalających lepiej zabezpieczyć dane osobowe. 

 

XII. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich  

 

1. Większość usługodawców, z których usług korzysta AKADEMIA RYSUNKU ma siedzibę poza 

Unią Europejską oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym, co oznacza że usługodawcy ci 

mają siedzibę w tzw. Państwie Trzecim w rozumieniu art. 45 RODO. Do gronach tych 

usługodawców należą: 

a) Automattic Inc. – podmiot dostarczający Administratorowi system obsługi treści 

WORDPRESS, 

b) Zoom Video Communications, Inc. – podmiot dostarczający narzędzie do zdalnego 

prowadzenia zajęć, 

c) Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. – podmiot 

dostarczający Administratorowi pocztę elektroniczną GMAIL, 

d) Google LLC – podmiot dostarczający narzędzia analityczne służące analizowaniu danych 

pozyskanych z plików cookies.  

2. Komisja Europejska jest uprawniona do wydawania decyzji stwierdzających, że poziom 

ochrony danych osobowych w danym Państwie Trzecim jest gwarantowanym na tym samym 

poziomie, jaki obowiązuje w Unii Europejskiej (art. 45 RODO).  

3. W przypadku braku stosownej decyzji Komisji Europejskiej, przekazywanie danych 

osobowych do tzw. Państw Trzecich wymaga uprzedniej weryfikacji dokonanej przez 

Administratora. Dane osobowe mogą zostać przekazane do Państwa Trzeciego wyłącznie pod 

warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem, że w tym Państwie 

Trzecim obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, jak również skuteczne 

środki ochrony prawnej (art. 46 RODO). 

4. Jeśli wymogi, o których mowa w pkt 2 lub 3 są spełnione, wówczas Administrator, jeśli ma ku 

temu podstawę prawną przewidzianą w RODO, jest uprawniony do przekazania danych 

osobowych do Państwa Trzeciego. Natomiast weryfikacja negatywna, tzn. ustalenie że 

Komisja Europejska nie wydała decyzji w odniesieniu do konkretnego Państwa Trzeciego, 

albo jeśli warunki ochrony danych osobowych w Państwie Trzecim nie odpowiadają 

wymogom RODO, wówczas Administrator powinien zastosować inną podstawę przekazania 

danych osobowych do konkretnego podmiotu (w szczególności tzw. wiążące reguły 

korporacyjne lub standardowe klauzule umowne) oraz zastosować środki uzupełniające 

służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych, a w razie braku takich możliwości – 

powstrzymać się od przekazywania danych osobowych do Państwa Trzeciego.  
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5. W odniesieniu do przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej, do lipca 2020r. obowiązującym aktem była decyzji Komisji Europejskiej  

nr 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony danych osobowych zapewnianych przez tzw. 

Tarczę Prywatności UE-USA. Decyzja ta wskazywała, że Komisja Europejska uznaje za 

spełniające wymogi ochrony danych osobowych w tych przedsiębiorstwach ze Stanów 

Zjednoczonych, które przystąpiły do tzw. Programu Tarczy Prywatności i w ramach 

dostosowania zastosowały określone mechanizmy służące ochronie danych osobowych.  

6. W dniu 16 lipca 2020r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) wydał 

wyrok w sprawie C-311/18 Data Protection Commissioner/ Maximillian Schrems i Facebook 

Ireland, w którym zweryfikował ważność decyzji Komisji Europejskiej nr 2016/1250 w sprawie 

adekwatności ochrony danych osobowych zapewnianych przez tzw. Tarczę Prywatności UE-

USA, stwierdzając że decyzja ta jest nieważna, a USA nie może być traktowane jako kraj 

zapewniający właściwą ochronę danych osobowych. Wynika to z faktu, iż ustawodawstwo 

USA (przede wszystkim art. 702 FISA oraz rozporządzenie wykonawcze 12 333) umożliwiają 

amerykańskim organom publicznym dostęp do danych osobowych przekazywanych z Unii 

Europejskiej do Stanów Zjednoczonych do celów bezpieczeństwa narodowego, nie 

przewidując jednocześnie żadnych ograniczeń ustanowionego w nim uprawnienia 

przyznanego władzom USA, ani istnienia gwarancji dla osób potencjalnie nimi objętymi spoza 

USA.  

7. W związku z wyrokiem TSUE, dalsze przekazywanie danych osobowych do z UE do USA na 

podstawie tzw. Tarczy Prywatności jest nieprawidłowe, a Administratorzy powinni 

rozważyć inne podstawy przekazywania danych osobowych do USA, w szczególności 

możliwość zastosowania standardowych klauzul umownych.  

8. Wszyscy dostawy usług, z których korzysta AKADEMIA RYSUNKU, umożliwili zawarcie tzw. 

standardowych klauzul umownych, pozwalając administratorom z terytorium Unii 

Europejskiej spełnić wymóg zgodności z RODO, w sytuacji przekazywania danych osobowych 

do USA.  

9. WORDPRESS – Administrator korzysta WORDPRESS jako systemu zarządzania treścią. 

Konieczne jest zawarcie standardowych klauzul umownych. Szczegółowe zasady 

postępowania opisane zostały pod linkiem: https://wordpress.com/support/automattic-

gdpr/data-processing-agreements/. Całość zasad przetwarzania danych regulowana jest 

poprzez umowę: https://privacydotblog.files.wordpress.com/2018/05/dpa.pdf (umowa 

zawiera, w załączniku nr 1 standardowe klauzule umowne). Zawarcie umowy możliwe jest 

poprzez panel administratora (żądanie „Request a DPA”).  

10. GOOGLE  ANALITICS – Administrator korzysta z GOOGLE  ANALITICS celem analizy ruchu na 

stronach internetowych https://akademiarysunku.pl oraz  https://akademiarysunkuonline.pl. 

Konieczn jest zawarcie standardowych klauzul umownych. Szczegółowe zasady postępowania 

opisane zostały pod linkiem: https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=pl. Całość 

zasad przetwarzania danych regulowana jest poprzez umowę (standardowe klauzule 

umowne): https://gsuite.google.com/terms/mcc_terms.html. Zawarcie umowy jest możliwe 

poprzez panel administratora w GOOGLE  ANALITICS. 

11. GMAIL – Administrator korzysta z darmowej wersji poczty elektronicznej GMAIL. W związku  

z tym, że darmowa poczta przeznaczona jest do użytku prywatnego, Google nie daje 

możliwości zawarcia użytkownikom standardowych klauzul umownych, jak również umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (więcej w pkt XIII). W związku z tym wysoce 

https://wordpress.com/support/automattic-gdpr/data-processing-agreements/
https://wordpress.com/support/automattic-gdpr/data-processing-agreements/
https://privacydotblog.files.wordpress.com/2018/05/dpa.pdf
https://akademiarysunku.pl/
https://akademiarysunkuonline.pl/
https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=pl
https://gsuite.google.com/terms/mcc_terms.html
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rekomendowane jest rozpoczęcie korzysta z poczty elektronicznej od innego dostawcy lub 

ewentualnie skorzystanie z narzędzia odpłatnego, tzw. Google GSuite, umożliwiającego 

zawarcie standardowych klauzul umownych. Szczegółowe informacje o możliwości zawarcia 

stosownej umowy znajdują się pod linkiem: 

https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=pl (informacja o możliwości i zasadach 

skorzystania ze standardowych klauzul umownych dla Google GSuite).  

12. ZOOM – Administrator korzysta z oprogramowania ZOOM w celu świadczenia usług zdalnego 

nauczania. Zasady ochrony danych osobowych przez ZOOM wskazane zostały pod linkiem: 

https://zoom.us/privacy. ZOOM umożliwia zawarcie umowy tzw. standardowych klauzul 

umownych (https://zoom.us/docs/doc/Zoom_GLOBAL_DPA.pdf).  

13. Odnośnie narzędzia ZOOM, powszechnie znane są informacje o słabych lub bardzo słabych 

zabezpieczeniach stosownych przez tego dostawcę1, co powoduje że przetwarzanie danych 

osobowych może być uznane za ryzykowne. Co prawda dostawca ten podejmuje stałe 

działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, 

jednakże zalecane jest aby Administrator rozważył skorzystanie z innego dostawcy usług 

zdalnego nauczania, który w większym stopniu będzie gwarantował ochronę danych 

osobowych (np.  mający siedzibę w Polsce Clickmeeting https://clickmeeting.com). 

 

XIII. Umowy powierzenia danych osobowych 

 

1. Administrator Danych Osobowych, w związku ze zleceniem wykonywania niektórych 

czynności osobom trzecim (np. w związku z korzystaniem z serwerów zewnętrznych), 

powierza przetwarzane dane osobowe osobom trzecim. Warunkiem powierzenia 

przetwarzania danych osobowych jest zawarcie pisemnej umowy powierzenia danych 

osobowych, zawierającej co najmniej: 

1) zapewnienie podmiotu przetwarzającego, że osoby upoważnione do przetwarzania 

danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegają 

odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, 

2) zobowiązanie podmiotu przetwarzającego dane osobowe do podejmowania środków 

określonych w art. 32 RODO,  

3) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zobowiązanie podmiotu przetwarzającego,  

w miarę możliwości, do pomocy administratorowi poprzez odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, w zakresie wykonywania prawa dostępu do danych, ich 

sprostowania, ograniczenia, usuwania, 

4) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, zobowiązanie 

podmiotu przetwarzającego do pomocy ADO przy wywiązaniu się z  obowiązków 

określonych w art. 32–36 RODO, 

5) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji 

administratora, zobowiązanie do usunięcia lub zwrotu danych ADO oraz usunięcia 

wszelkich  ich istniejących kopii, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 

nakazują przechowywanie danych osobowych, 

 
1 https://www.rp.pl/Opinie/304079921-Monika-Bogdal-Problemy-z-aplikacja-ZOOM---czyli-jak-bezpieczenstwo-przegralo-z-wygoda-

UX.html 

https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=pl
https://zoom.us/privacy
https://zoom.us/docs/doc/Zoom_GLOBAL_DPA.pdf
https://clickmeeting.com/
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6) zobowiązanie do udostępnia Administratorowi wszelkich informacje niezbędnych do 

wykazania spełnienia obowiązków przez podmiot przetwarzający oraz zobowiązanie do 

umożliwienia ADO lub upoważnionemu audytorowi do przeprowadzenia audytu lub 

inspekcji w zakresie spełnienia tych obowiązków.  

2. AKADEMIA RYSUNKU, występując jako administrator powierzający przetwarzanie danych 

osobowych innemu podmiotowi (tzw. procesorowi), stosuje wzór umowy o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 – Wzór umowy  

o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, przy uwzględnieniu, że możliwe jest 

wykorzystanie wzoru podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, pod 

warunkiem, że umowa zawierać będzie co najmniej postanowienia wskazane w punkcie 1.  

3. Administrator Danych Osobowych powinien zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych z następującymi podmiotami: 

a) LH.PL sp. z o.o. (ul. Pamiątkowa 2/56, lok. 5661-512 Poznań KRS: 0000503852 REGON: 

302693647 NIP: 7831711517) – podmiot dostarczający Administratorowi serwery 

zewnętrzne w celu obsługi stron internetowych https://akademiarysunku.pl oraz  

https://akademiarysunkuonline.pl. Zawarcie umowy jest możliwe poprzez panel 

administratora, 

b) Automattic Inc. (60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110, Stany Zjednoczone 

Ameryki Północnej) – podmiot dostarczający Administratorowi system obsługi treści 

WORDPRESS. Zawarcie umowy jest możliwy poprzez panel administratora. Szczegółowe 

informacje: https://wordpress.com/support/automattic-gdpr/data-processing-

agreements/. Całość zasad przetwarzania danych regulowana jest poprzez umowę: 

https://privacydotblog.files.wordpress.com/2018/05/dpa.pdf (jest to umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierające tzw. standardowe klauzule 

umowne). Zawarcie umowy możliwe jest poprzez panel administratora (żądanie 

„Request a DPA”),  

c) Google LLC, Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. – podmiot 

dostarczający Administratorowi narzędzie analityczne do analizy plików cookies. 

Zawarcie umowy jest możliwe poprzez panel administratora w GOOGLE  ANALITICS 

(https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html),  

d) Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Blvd. Suite 600, San Jose, CA 95113, 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) – podmiot dostarczający narzędzie do zdalnego 

prowadzenia zajęć. Zawarcie umowy jest możliwe poprzez panel administratora: 

https://zoom.us/docs/doc/Zoom_GLOBAL_DPA.pdf, 

e) podmiot świadczący usługi obsługi informatycznej – podmiot przetwarza dane osobowe 

w związku z korzystaniem przez Administratora z usług informatycznych. 

4. Administrator korzysta z darmowej poczty GMAIL, dostarczanej przez Google LLC, Google 

Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. W związku z tym, że jest to narzędzie do użytku 

prywatnego, dostawca nie umożliwia zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. Zawarcie takiej umowy jest możliwe wyłącznie w przypadku skorzystania  

z GOOGLE G SUITE – narzędzia pocztowego dla użytku komercyjnego. W związku z tym 

wysoce zalecane jest aby Administrator rozważył zmianę dostawcy serwerów służących do 

obsługi poczty elektronicznej. W szczególności konieczne jest rozważenie takiego 

podmiotu, który oprócz umożliwienia zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych 
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osobowych, umożliwi również korzystanie z serwerów ulokowanych na terenie Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

5. Zbiór umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 10 

– Rejestr umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  

6. Ponadto AKADEMIA RYSUNKU udostępnia dane osobowe innym administratorom, którzy po 

przekazaniu tych danych samodzielnie decydują o celach i sposobach przetwarzania danych 

osobowych. Są to: 

a) podmiot dostarczający usługi prawne,  

b) PayPal Holdings, Inc. 2211 North First Street San Jose, California 95131, Stany 

Zjednoczone Ameryki Północnej – integrator płatności, obsługujący przelewy zza garnicy. 

Administrator korzysta z jego usług w celu obsługi płatności internetowych 

dokonywanych poprzez stronę internetową https://akademiarysunku.pl, 

c) PayPro S.A. (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, 

REGON: 301345068) – integrator płatności, obsługujący przelewy dokonywane za 

pośrednictwem polskich banków. Administrator korzysta z jego usług w celu obsługi 

płatności internetowych dokonywanych poprzez stronę internetową 

https://akademiarysunku.pl, 

d) banki obsługujące rachunki bankowe Administratora.  

 

XIV. Projektowanie prywatności  

 

Administrator Danych Osobowych zarządza wszelkimi zmianami mającymi wpływ na prywatność,  

w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz 

minimalizacji ich przetwarzania. W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez 

Administratora odwołują się do zasad prowadzenia projektów i inwestycji przez Administratora 

odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu 

na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowania bezpieczeństwa i minimalizacji 

przetwarzania danych od początku projekt lub inwestycji.  

 

XV. Przepisy końcowe 

 

1. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dokumentem wewnętrznym.  

2. Integralną częścią niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych stanowią załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, 

b) Załącznik nr 2a – Wzór klauzuli informacyjnej dla kandydatów do współpracy, 

c) Załącznik nr 2b – Wzór klauzuli informacyjnej dla współpracowników, 

d) Załącznik nr 2c – Polityka prywatności, 

e) Załącznik nr 2d – Polityka plików cookies - https://akademiarysunku.pl,  

f) Załącznik nr 2e – Polityka plików cookies - https://akademiarysunkuonline.pl,  

g) Załącznik nr 3 – Instrukcja usuwania danych osobowych, 

h) Załącznik nr 4 – Zasady nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych  

(w tym klauzula zachowania poufności i znajomości Polityki Ochrony Danych 

Osobowych), 

i) Załącznik nr 4a – Przykład upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

j) Załącznik nr 5 – Zasady postępowania przy naruszeniach danych osobowych, 
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k) Załącznik nr 6 – Zasady przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, 

l) Załącznik nr 7 – Zasady przetwarzania danych osobowych w systemie tradycyjnym, 

m) Załącznik nr 8 – Monitorowanie i sprawdzanie przestrzegania przyjętych procedur 

ochrony danych osobowych,  

n) Załącznik nr 9 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,  

o) Załącznik nr 10 – Rejestr umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

3. Do spraw nieuregulowanych w Polityce stosuje się przepisy RODO, a względnie również 

przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. 

 


