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Załącznik do  

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KURSY JĘZYKOWE dla młodzieży  

 

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych mojego dziecka / podopiecznego podanych w 

formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest "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. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym kursie językowym.   

3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

konieczne dla wzięcia udziału w kursie językowym. 

4. Przetwarzanie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o 

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

5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w 

związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym 

czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od 

okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych 

obszarach przetwarzania danych osobowych.  

8. Odbiorcami 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  

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 

 

 

 

 
Poznań, dnia ………………………….         

        ......…………………………..…………………… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego* 
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