Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nauką języka obcego w
trybie online.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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, dalej RODO))
informujemy, że:
Administratorem danych w rozumieniu w/w rozporządzenia jest Marcin Okrzeja, prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą English Link Marcin Okrzeja pod adresem: ul. Wiejska 10/38,
05-200 Wołomin, NIP - 125-109-53-23
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
• zawarcia i wykonania umowy (w związku z realizacją usługi świadczonej drogą elektroniczną nauka online, akceptację regulaminów, test językowy online). W tym celu przetwarzane są dane
zawarte w umowie (dane Zleceniodawcy, dane ucznia). Podstawą prawną przetwarzania danych jest
w tych przypadkach niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy
(usługi). Dane na tej podstawie przetwarzane są do momentu zrealizowania usługi lub rozwiązania
umowy, jeżeli ma to miejsce wcześniej.
• prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora. Podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich
usług. Dane na tej podstawie podlegają przetwarzaniu dopóki istnieje prawnie uzasadniony interes
administratora lub do momentu złożenia sprzeciwu na takie przetwarzanie, zależnie, która sytuacja
ma miejsce wcześniej.
• dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową lub obrony przed takimi roszczeniami - w
ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
• rozpatrywania reklamacji, dokonywania rozliczeń finansowych - przetwarzanie w tych
przypadkach odbywa się na podstawie prawnej jaką jest obowiązek wynikający z przepisu prawa
nałożony na administratora danych.
• reklamy z wykorzystaniem wizerunku osób - podstawą takiego przetwarzania jest zgoda osoby,
chyba, że miała miejsce zapłata za tak wykorzystany wizerunek.
Państwa dane osobowe są udostępniane:
Podmiotom i osobom współpracującym, którym w drodze umowy powierzono lub udostępniono
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora
danych, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, WWW, platform
społecznościowych, platform internetowych i komunikatorów wykorzystywanych do nauki języka
online, firmy prowadzące usługi księgowe, windykacyjne, mailingowe, hostingowe, i kurierskie,
kancelarie prawne – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług.
Prawa jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
• prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, aktualizacji i poprawiania, jeżeli są
nieprawidłowe lub nieaktualne.
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną
sytuację.
W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu
bezpośredniego.

• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych
była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania Państwa danych osobowych od
administratora - w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i
wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane dane można przesłać
innemu administratorowi danych.
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, które Państwa dotyczą.
• prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) - prawo to administrator
może jednak zrealizować wyłącznie w sytuacji, kiedy nie jest zobligowany do dalszego
przetwarzania danych
przepisami prawa.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych. Dane
kontaktowe znajdują się na początku informacji.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
niezgodnie z prawem oraz wniesienia skargi do urzędu kontrolnego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych)

