
Aneks do umowy nr......................... 
 Umowa powierzenia przetwarzania i ochrony  danych osobowych 
 
 DANE KONTAKTOWE:  
Imię Nazwisko:………………………………………………………………..  
Adres zamieszkania ………………………………………………………..  
Numer telefonu:………………………………………………………………  
Adres e-mail:……………………………………………………………………  
 
OŚWIADCZENIE  
o wyra żeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz form ę kontaktu dla  
Niepubliczna szkoła muzyczna „RYTMIX”  ul.Kościuszki 68 34-300 Żywiec   
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, były przetwarzane przez Niepubliczną szkołę muzyczną 
Rytmix ,która reprezentuje jej właściciel mgr Sławomir Golasik i który jest administratorem 
Państwa danych osobowych . Szkoła „RYTMIX”  będzie wysyłała w formie sms za pomocą 
systemu obsługi marketingu mobilnego „Serwer SMS pl” na numer telefonu komórkowego 
wskazanego przez  osobę decyzyjną powiadomień  o płatnościach  za kolejne okresy zajęć nauki w 
szkole. Oraz inne informacje jak : przypomnienia, upomnienia o zaległych płatnościach ,a także 
wszelakie  zmiany w harmonogramie  zajęć ucznia i jego nauki . 

TAK � NIE � 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Szkoły muzycznej „RYTMIX” informacji handlowo-
marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w tym z użyciem urządzeń 
telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących – wybierając jako formę 
kontaktu: Wiadomości elektroniczne Rozmowę telefoniczną  

TAK � NIE � TAK � NIE  
Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie np. poprzez wysłanie 
wiadomość e-mail na adres rytmix@onet.eu  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. Informacje podstawowe 
dotycz ące przetwarzania danych osobowych  
Administrator danych  W zależności od udzielonej przez Panią/Pana 

zgody administratorem danych jest jeden lub 
obydwa ze wskazanych niżej podmiotów:  
- „Rytmix” niepubliczna szkoła muzyczna ul. 
Kościuszki 68 Żywiec 34-300  
- Golasik Sławomir  ul. Kościuszki 68 34-300 
Żywiec 

Dane kontaktowe administratora danych  Z szkołą muzyczną „RYTMIX” można się 
skontaktować pod numerem telefonu 605 947 
080 lub pisemnie (adres ul. Kościuszki 68 34-
300 Żywiec.  

Cele przetwarzania oraz podstawa  W zależności od zakresu udzielonej zgody 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu 
marketingu bezpośredniego przesyłaniu 
informacji związanymi z zajęciami i 
płatnościami lekcji .Wysyłaniu droga 
elektroniczną  na wskazany adres e-maill 
rachunków za opłacane zajęcia . 
W razie nie udzielenia zgody dane osobowe 
nie są przetwarzane w tym celu.  
 

 
                                                                                                          ........................................................ 
                                                                                                                 podpis zleceniodawcy  
                                                                                                                   (rodzica ucznia ) 


