
 

INFORMACJA 

o przetwarzaniu danych osobowych słuchaczy  

W związku z wejściem w życie 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 (RODO/GDPR) niniejszym informujemy, że przetwarzamy 
Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej. 
 
I. Administrator danych osobowych 

 "SZKOŁA JEZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61 – 889), przy ul. Krakowskiej 17A,  

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000170470, NIP: 7781381034, jest 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych. 
 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w kursie językowym i w toku obecnej rekrutacji w oparciu o 

dobrowolnie wyrażoną zgodę (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).  
 

III. Odbiorcy danych 

  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy 

zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, podmioty księgowe, firmy 

windykacyjne, a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa. 
 

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

  Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 

V. Okres przechowywania danych  

  Pana/Pani dane pozyskane w związku z rekrutacją i udziałem w kursie językowym przetwarzamy do końca okresu 

przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. 
 

VI. Pana/Pani prawa: 

   Przysługuje Panu/Pani: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

 prawo do usunięcia danych, 

 ograniczenia przetwarzania danych, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem). 

VII. Informacja o dobrowolności podania danych 

   Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie poda Pan/Pani nam swoich danych możemy 

odmówić rekrutacji i udziału w kursie językowym lub rozwiązać umowę już zawartą. 

 

 

Informację otrzymałem, w pełni ją rozumiem i akceptuję jej treść. 

 

 

 

Poznań, dnia ………………………………………….                                                    …………………………………………. 

       podpis lektora 

  


