1.1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust.
1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w skrócie RODO. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
Stowarzyszenie Jazz Like That, ul. Cegielniana 20/28, 30-404 Kraków, NIP:
679-317-3950.
Stowarzyszenie Jazz Like That dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia
poszanowania Państwa prywatności i ochrony informacji osobowych udzielonych podczas
korzystania ze strony internetowej Stowarzyszenia (jazzlikethat.pl) oraz systemu
rejestracji Kursantów.
Pobieranie danych świadczenia usług:
1. Stowarzyszenie będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe tylko w
przypadku rejestracji na zajęcia lub realizacji zadań zawartych w statucie
Stowarzyszenia.

1) nazwisko i imię,
2) adres e-mail,
3) numer telefonu komórkowego
6) Nazwa firmy i NIP (w przypadku wybrania opcji „chcę otrzymać fakturę VAT”)
2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, lecz jest
to konieczne do rejestracji na kursy i wydarzenia organizowane przez
Stowarzyszenie.
3. Przekazane przez Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami i wyłącznie
za wyrażoną zgodą w celu:

– marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter tj. oparty na Twojej
zgodzie,
– wysyłanie newslettera tj. świadczenie usług drogą elektroniczną,
- świadczenie poszczególnych usług oferowanych przez Stowarzyszenie.

4. Sklep korzysta z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające
naszą działalność. Tym samym Państwa dane mogą być przekazywane, wyłącznie w
celach wskazanych w niniejszej polityce:
– firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach,
– dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych –
o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania
jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w
szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
– dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)*,
– dostawcom oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów,
– dostawcy platformy płatniczej, za pośrednictwem której mogą Państwo zapłacić za
zakupy tj. Tpay Krajowy Integrator Płatności S.A.
– podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości
marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter*.
*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych również przez
podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym
poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów
w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej
jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności
5. Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku
temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania
Twoich danych
– zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w
przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes
administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
6. Mają Państwo prawo:
– dostępu do swoich danych osobowych,

– ich sprostowania,
– żądania usunięcia,
– żądania ograniczenia przetwarzania,
– przeniesienia danych do innego administratora danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres
kontakt@jazzlikethat.pl
Polityka prywatności Cookies.
1. Ciasteczka (cookies) to nieduże pliki, które strony internetowe zapisują na naszych
urządzeniach, za pomocą których korzystamy z Internetu (komputery, laptopy, tablety i
smartfony). Pełnią wiele funkcji, m.in. dzięki nim serwisy zapamiętują indywidualne
preferencje użytkowników(jak np. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści).
Cookies są potrzebne do właściwego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych
wymagających autoryzacji − m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu
internetowego (ponadto pomagają przechowywać towary wrzucone do koszyka w
sklepach online). Umożliwiają również personalizowanie stron internetowych w zakresie
wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pozwalają też tworzyć anonimowe
statystyki dotyczących odwiedzin serwisów, mogą jednak być wykorzystywane do
śledzenia naszej aktywności w sieci.
2. Jeśli użytkownikowi nie odpowiada takie zbieranie informacji, może wyłączyć
obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej.
3. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo
zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów
lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in.
Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę
Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te będą
archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny
globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z
przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

