
Obowiązek administracyjny

Administratorem danych osobowych Kursanta zawartych w formularzu / umowie, oraz we 
wszystkich załączonych do niego dokumentach, jak również danych osobowych przekazanych, 
wytworzonych bądź uzyskanych w związku z udziałem Kursanta w zajęciach językowych 
prowadzonych przez Szkołę jest Monika Franczuk-Frysz prowadząca działalność gospodarczą 
pod frmą Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego. Podanie danych osobowych przez 
Kursanta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług polegających na nauce 
języka angielskiego oraz publikacji wizerunku. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: (i) 
zawarcia i realizacji umowy, tj. udziału w zajęciach prowadzonych przez Szkołę (ii) założenia, 
utrzymywania i korzystania z konta na platormie- na podstawie zawartej umowy, (iii) obsługi 
ewentualnych postępowań reklamacyjnych (na podstawie przepisów prawa), (iv)ewentualnego 
ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie 
usprawiedliwionego celu realizowanego przez Szkołę, (v) publikacji wizerunku na stronie 
internetowej i facebooku Szkoły - na podstawie ewentualnie udzielonej zgody(iv) 
korespondencji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu . Dane mogą być 
udostępniane następującym podmiotom:  frmom informatycznym  - operatorom systemów 
informatycznych, podmiotom świadczącym usługi kadrowo, księgowo, płacowe, frmom 
pocztowym i kurierskim, podmiotom świadczącym usługi prawne, serwisom płatności 
elektronicznych, ewentualnie specjalistom współpracującym z nami w celu przeprowadzenia 
zajęć, instytucjom egzaminacyjnym. Dane mogą być przekazywane m.in. do Stanów 
Zjednoczonych przy zachowaniu standardów poufności oraz zapewnieniu odpowiedniego 
standardu ochrony danych osobowych zatwierdzonych w decyzjach Komisji Europejskiej 
Przetwarzane dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie w 
przypadku zamieszczania danych osobowych Kursantów na proflu społecznościowym 
SzkołaEnglishNook (Facebook), jak również przy korzystaniu z komunikatora Skype. Dane mogą 
być przekazywane m.in. do Stanów Zjednoczonych przy zachowaniu standardów poufności 
oraz zapewnieniu odpowiedniego standardu ochrony danych osobowych zatwierdzonych w 
decyzjach Komisji Europejskiej. Dane nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem 
decyzji, w tym proflowaniem. W każdej chwili Kursant jest uprawniony do cofnięcia udzielonej 
zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu 
cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia danych - w przypadku danych 
przetwarzanych na podstawie zgody, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie 
zawartej umowy -  przez okres sześciu lat od czasu zakończenia realizacji niniejszej umowy. 
Kursant posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
(bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Kursantowi 
przysługuje prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


