REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRON INTERNETOWYCH:
www.musicalbabies.pl
www.musicalbabies.eu
www.franczyza.musicalbabies.pl
www.ninosmusicales.eu
www.blog.musicalbabies.pl
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony www.musicalbabies.pl, oraz stron
pochodnych,
tj.
www.franczyza.musicalbabies.pl,
www.musicalbabies.eu,
www.ninosmusicales.eu, oraz www.blog.musicalbabies.pl, których właścicielem i wyłącznym
administratorem jest jest Anna Rattenbury Usługi Edukacyjne z siedzibą w Bielsku-Białej, kod
pocztowy
43-300,
ul.
Obfita
20,
Tel.
501 101 911,
adres
e-mail:
a.rattenbury@musicalbabies.pl, zwana dalej Administratorem. Zasady i tryb świadczenia
usług drogą elektroniczną określa art. 2 pkt 4 ustawy dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
Korzystanie ze stron internetowych www.musicalbabies.pl, oraz stron pochodnych, tj.
www.franczyza.musicalbabies.pl, www.musicalbabies.eu, www.ninosmusicales.eu, oraz
www.blog.musicalbabies.pl, oznacza akceptację regulaminu.
§2
Wymienone w § 1 strony internetowe mają charakter informacyjny i dane przetwarzane są zgodnie z
obowiązującym prawem, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.); Art. 13 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 (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) RODO Ustawia z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
Rozporządzenie z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Zasady przetwarzania danych
opisane są szczegółowo w Polityce Prywatności znajdującej się w stopce strony.
§3

1. Za pomocą formularza kontaktowego Klient może wyrazić chęć otrzymania informacji
handlowej dotyczącej oferty systemu Musical Babies, Musical English, oraz Ninos Musicales,
pozostawiając swoje dane, tj.
a) Imię i nazwisko
b) wiek dziecka
c) numer kontaktowy
d) adres e-mail
e) preferowany dzień, oraz godziny zajęć
f) wybierając określony ośrodek Musical Babies.
2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.
3. Powyższe dane są przesyłane na adres odpowiedniego ośrodka, który został wybrany
przez klienta, oraz do Administratora strony.
4. W następnej kolejności osoby odpowiedzialne za odbieranie wiadomości nawiązują
kontakt z klientem, który o taki kontakt poprosił.
5. Administrator usuwa dane ze swojego konta pocztowego.
5. W przypadku braku możliwości skorzystania z zajęć, dane są usuwane bezpowrotnie z
konta pocztowego ośrodka.
6. Dane nie są przechowywane na żadnych innych nośnikach, serwerach, czy udostępniane
osobom trzecim.
6. W przypadku skorzystania z oferty zajęć, administratorem danych z formularza zostaje
właściciel określonego ośrodka franczyzowego i przetwarza je dalej zgodnie z
obowiązującym prawem.
§4
Korzystając ze stron internetowych wymienionych w niniejszym regulaminie ma
zastosowanie Polityka Prywatności, która znajduje się w stopce na dole strony.
§5
Regulamin niniejszy może być zmieniony w każdym czasie. W sprawach nieuregulowanych
niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

