Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłamy informacje o zakresie zebranych i przetwarzanych danych
osobowych realizując tym samym obowiązek wynikający z nowego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych, które weszło w życie z dniem 25 maja br.
Zapraszamy do zapoznania się z załączoną treścią.
Z poważaniem
Zespół Pegaz.la Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
Podczas rejestracji w Poradniach lub Przedszkolach prowadzonych przez
Pegaz.la sp. z o.o., a także poprzez newsletter na stronie www.KlubRodzica.com podaliście
Państwo swoje dane osobowe i wyraziliście zgodę na ich przetwarzanie.
25 maja br. weszło w życie RODO (GDPR) czyli nowe unijne rozporządzenie
dotyczące ochrony danych osobowych. Z tego powodu przesyłamy Państwu szereg
dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania Państwa danych oraz Państwa
praw z tym związanych. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Pegaz.la Sp. z o.o.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne nie tylko do zapewnienia
kompleksowej obsługi realizacji naszych usług ale również : działań pedagogicznych, w celu
przesłania informacji organizacyjnych, edukacyjnych, poradnikowych i działań związanych z
naszymi usługami.
Ponadto przepisy prawa obligują nas do przetwarzania Państwa danych dla celów
podatkowych i rachunkowych. Państwa dane udostępniamy również wszystkim Instytucjom
Państwowym upoważnionym do kontroli prowadzonej przez nas działalności na podstawie
odrębnych przepisów na ich wyraźne żądanie
Pegaz.la Sp. z o.o. wymaga podania przez Państwa tylko tych danych, które są
niezbędne dla prawidłowej realizacji działań edukacyjnych, poradniowych, a także
związanych z naszymi usługami. Jeżeli z jakiegoś powodu nie będziecie chcieli Państwo
podać nam swoich niezbędnych do rejestracji danych nie będziemy w stanie realizować dla
Państwa naszych usług.
Pegaz.la Sp. z o.o. zapewnia spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z
rozporządzenia o ochronie danych. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych,
sprostowania ich aktualizacji lub usunięcia. Macie Państwo prawo wyrazić swój sprzeciw
wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Uprawnienia te można wykonać gdy
zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe bądź niekompletne, nie są już niezbędne do
celów dla których zostały zebrane, będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa
danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego biura biuro@pegaz.la spod adresu,
którego zgoda dotyczy.
Wszystkie informacje zawierające dane osobowe znajdują się w systemie
informatycznym spełniającym adekwatny poziom ochrony danych osobowych,
zabezpieczonym hasłami i jest dostępne tylko dla pracowników do tego przeszkolonych i

upoważnionych. Dokumenty zawierające dane osobowe fizycznie przechowywane są w
zamykanych na klucz szafach pancernych, do których dostęp mają tylko osoby do tego
upoważnione.
Przechowywane przez nas dane osobowe w naszym systemie pozostaną tam do
czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Będziemy przechowywać
Państwa dane osobowe przez okres, w którym Pegaz.la Sp. z o.o. zobowiązany jest do
zachowania danych lub zawierających nie dokumentów do udokumentowania spełnienia
prawnych oraz umożliwienia kontroli ich spełnienia przez upoważnione do tego organy
państwowe.
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani, i że dane osobowe nie będą
udostępniane organizacjom międzynarodowych.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH
PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
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: ”Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”),
informujemy iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Pegaz.la Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z
siedzibą w Gdyni (81-589) , ul Koperkowa 2/AB 81-589
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- w celu realizacji umowy o współpracy, gdy osoba której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6
ust. 1 lit b. RODO).
- w celach archiwizacyjnych na podstawie art.74 ustawy z dnia 29 Września 1994 r o rachunkowości, - w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i
przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych
oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki
prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów
i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości
(ustawa o rachunkowości)
3) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zawartej z Panią/Panem
umowy,
4) Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT.

7) Ponadto Administrator może przekazywać Pani/Pana dane podmiotom przetwarzającym dane w
celu windykacji należności czy też agencjom marketingową, przy czym takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z Administratorem, a przekazanie tych danych objętej jest środkami
bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony banku lub administratora danych.
8) Podmiot będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak
długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu spółki. Szczegółowe
okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych prawa cywilnego oraz
przepisach o rachunkowości.

