KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o
zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aleksandra Szpunar prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą pod firmą EL PRIMER PASO Szkoła Języka Hiszpańskiego Aleksandra Szpunar z siedzibą w Rzeszowie
przy ul. Saskiej 17, 35-630 Rzeszów („Szkoła”)
2. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Szkołą poprzez pocztę email:
biuro@elprimerpaso.pl oraz pod numerem telefonu : 662 770 622
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu korzystania z oferowanych przez administratora usług
szkoleniowych, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów – jeżeli udzieliliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych
osobowych;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora.
4. Dane osobowe przechowywane są przez: okres świadczenia usług szkoleniowych, okres umożliwiający dochodzenie
roszczeń (co do zasady - 3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas (co do zasady
- 6 lat).
5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub warunkiem umownym. Nie jesteście
Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem
umowy na korzystanie z oferowanych przez Szkołę usług.
7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych;
b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
(podmioty przetwarzające).
8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji
międzynarodowych.
9. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od Administratora dostępu
do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W oparciu podane przez Państwa dane osobowe, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny
niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących
efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

