Zasady przechowywania i administrowania danymi osobowymi
Informujemy, że Blue Jay English, Agnieszka Wachowska, NIP: 972-027-94-66, adres do kontaktu: ul. Sosnowa

87, 62-002 Złotniki, e-mail: biuro@bluejay.pl, przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo na
podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym
Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie
której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w
zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych
źródeł.
1. Administratorem danych osobowych jest: Blue Jay English, Agnieszka Wachowska, NIP: 972-027-94-66, adres
do kontaktu: ul. Sosnowa 87, 62-002 Złotniki, e-mail: biuro@bluejay.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych nie został powołany. Ze szkołą można się kontaktować mailowo, telefonicznie lub
listownie na podane wyżej adresy.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji
umowy, której stroną jest Pani/Pan;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich
rozliczenia finansowe, w tym podatkowe,
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przekazywania Pani/Panu
informacji handlowych Administratora, na podstawie uprzednio przez Panią/Pana wyrażonej zgody;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy marketingu własnego
Administratora lub obrony praw lub dochodzenia roszczeń.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia umowy o świadczenie usługi kształcenia, umożliwienia
płatności drogą elektroniczną, udzielenia odpowiedzi na adres mailowy lub telefonicznie, prowadzenia księgowości,
prowadzenia dzienników zajęć, wypełnienia zadań statutowych Administratora Danych Osobowych na podstawie
przepisów obowiązującego prawa oraz na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora przedmiotowej zgody.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
8. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa wyżej,
odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy szkoły, dostawcy usług księgowych, podmioty świadczące
usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności, inne podmioty
wykonujące zadania zlecone przez Administratora Danych Osobowych.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG).
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenia działalności dydaktyczno wychowawczej placówki.
13. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uznam, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego
prawa.
14. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową
utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

