Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Iwona Mazurek prowadząca działalność pn. „Akademia
Lingwistyczna” w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Królewska 15 lok. 148 (zwana dalej: ADMINISTRATOREM).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem z nami umowy i jej realizacją oraz w
celach marketingowych ADMINISTRATORA. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww.
celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem ADMINISTRATORA
jest marketing własnych produktów lub usług. Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak
niezbędne do realizacji w/w celów. ADMINISTRATOR będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym
odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz ADMINISTRATORA.
Ponadto ADMINISTRATOR będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek
wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki
przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (w szczególności mając na uwadze wzajemne
roszczenia stron w tym roszczenia o zapłatę, naprawienia szkody, odstąpienia od umowy etc.) oraz ustawy o
rachunkowości.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:


dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;



sprostowania swoich nieprawidłowych danych;



żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO;



żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;



przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do
organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z
przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
E-mail: akademialingwistyczna@poczta.fm
Akademia Lingwistyczna, 26-600 Radom, ul. Królewska 15 lok. 148,
Otrzymałem …………………………………………………………

