POLITYKA PRYWATNOŚCI
(Informacja o przetwarzaniu danych osobowych)
BRYTANIA SCHOOL OF ENGLISH, BOŻENA KULA (“Polityka”)

I. Wstęp:
1. W celu wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE L 119) Administrator, wdraża niniejszą Politykę ochrony
danych osobowych.
2. Polityka stanowi jeden ze środków organizacyjnych mających na celu potwierdzenie, że
przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powyższym rozporządzeniem.
3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bożena Kula prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą Brytania School of English Bożena Kula z siedzibą przy ul.
Ogrodowej 12, 39-200 Dębica, posiadająca nr NIP: 8721004162 (dalej: „Brytania”).
4. Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez Brytanię zgodnie z
niniejszą Polityką.
5. Wszelkie dane osobowe udostępniają Państwo Brytanii dobrowolnie.
6. Podstawa prawna Polityki:
a)

Rozporządzenie 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”);

b)

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018, poz.
1000).
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II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych w Brytanii:
1. Brytania gromadzi Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania,
numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Brytanię w celu: 1) korzystania z naszych
usług, zawarcia i wykonywania umowy; 2) wykonywania ciążących obowiązków
prawnych; 3) marketingu bezpośredniego; 4) tworzenia zestawień, analiz, statystyk; 5) w
innych celach wynikających z przepisów prawa; 6) w celu realizacji roszczeń.
3. Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi konieczność
wykonania umowy, a w pozostałych przypadkach przepis prawa, wyrażona zgoda bądź
też prawnie usprawiedliwiony interes Brytanii jako Administratora.
III. Odbiorcy danych osobowych:
1. Brytania może udostępniać dane następującym kategoriom odbiorców:
a)

Partnerom biznesowym Brytanii - w celu świadczenia naszych usług współpracujemy z
partnerami zewnętrznymi, którym możemy w określonych sytuacjach udostępniać
Państwa dane osobowe, co związane jest m.in. z organizacją egzaminów, wymianą
zagraniczną słuchaczy.

b)

Dostawcom usług dla Brytanii, w tym agentom, współpracownikom, doradcom,
podmiotom trzecim, będących dostawcami usług m.in. księgowych, prawnych,
telekomunikacyjnych, IT.

c)

Osobom i instytucjom, które są uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych
na podstawie stosownych przepisów prawa, nakazów właściwych sądów lub organów.

2. W każdym przypadku powierzenia Państwa danych osobowych odbywa się to zgodnie z
przepisami RODO, w szczególności na podstawie odrębnej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych. W przypadku transferu danych osobowych do krajów
trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy Brytania podejmuje wszelkie środki, w
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celu zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony, m.in. poprzez podpisywanie
stosownych umów, w tym standardowych klauzul umownych.
IV. Okresy retencji danych:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Brytanię tak długo jak długo istniała
będzie podstawa do ich przetwarzania.
2. Brytania wskazuje na następujące podstawy oraz okresy, w których Państwa dane
osobowe będą przechowywane, a w szczególności:
a) w przypadku, gdy Państwa dane osobowe są niezbędne dla wykonania zawartej z
Brytanią umowy - przez czas trwania umowy, a także po tym czasie, w celach
księgowych, oraz realizacji potencjalnych roszczeń,
b) w przypadku, gdy podstawą dla przetwarzania Państwa danych osobowych jest
Państwa zgoda udzielona Brytanii - przez okres wskazany w tej zgodzie, i do czasu
cofnięcia zgody,
c) w przypadku, gdy podstawą dla przetwarzania Państwa danych osobowych jest
uzasadniony interes Brytanii jako Administratora - przez okres trwania interesu, oraz
do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,
d) w przypadku, gdy podstawą dla przetwarzania Państwa danych osobowych jest
właściwy przepis prawa – przez okres wskazany w tym przepisie.
V. Środki bezpieczeństwa:
Brytania stosuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa, oraz środki organizacyjnotechniczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych.
VI. Prawa wynikające z RODO:
1.

W każdym momencie mają Państwo prawo do żądania dostępu do Państwa danych
osobowych, ich poprawiania, sprostowania oraz przeniesienia, a na podstawie odrębnych
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przepisów i w granicach przez nie przewidzianych także do ich usunięcia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2.

W każdym momencie mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
Państwa danych osobowych.

Państwa prawa wynikające z RODO:
1. Prawo do informacji – to prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich
poprawiania, sprostowania.
2. Prawo do usunięcia danych/ prawo do bycia zapomnianym – to prawo, aby
Państwa dane osobowe zostały usuniętę i nie były dalej przetwarzane przez Brytanię, jeśli
ich przetwarzanie nie jest potrzebne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i są
przetwarzane. Udostępnienie danych osobowych jest Państwa dobrowolną decyzją,
jednak brak Państwa zgody na przetwarzanie uniemożliwi skorzystanie z oferty Brytanii.
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania – to
4. Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania – to prawo do sprzeciwu względem
przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie Administratora oraz w celach
marketingu bezpośredniego. Nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych chyba, że
jest to uzasadnione interesem administratora lub w celu realizacji roszczeń.
5. Prawo do przenoszenia danych – to prawo do przekazania Państwa danych do innego
administratora.
6. Prawo wniesienia skargi do ogranu nadzoru – to prawo do wniesienia skargi jak
wskazano w akapicie czwartym, punkt VII poniżej.
VII. Realizacja praw osób których dane dotyczą:
Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje dotyczące Państwa danych osobowych, w tym
sprostować dane osobowe, ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, przenieść dane
osobowe, należy się skontaktować z Brytanią w sposób wskazany poniżej w punkcie dane
kontaktowe.
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Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać w ramach marketingu bezpośredniego Brytanii żadnych
materiałów dotyczących usług Brytanii, informacji o bieżących akcjach promocyjnych,
dodatkowych usługach, poprzez elektroniczny kanał komunikacyjny (e-mail), mogą Państwo
zezygnować poprzez kontakt z Brytanią w sposób wskazany poniżej w punkcie dane
kontaktowe, pisząc w temacie maila słowo „NIE”.
Jeśli chcą Państwo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych
należy się skontaktować z Brytanią w sposób wskazany poniżej w punkcie dane kontaktowe,
wskazując którą z udzielonych zgód chcą Państwo cofnąć.
Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu przetwarzania danych przez Brytanię, moga się
Państwo z nami skontaktowac w sposob wskazany ponizej. Jesli nie sa Państwo zadowoleni z
naszej odpowiedzi na Pańtwa zapytania czy wnioski, mogą Państwo złożyć skargę do organu
nadzoru w Polsce – tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Dane kontaktowe Brytanii:
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek zapytania o to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane,
bądź też dotyczące poszczególnych informacji podanych w niniejszej Polityce, mogą się
Państwo z nami kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych pisząc na
podany niżej adres siedziby Brytanii lub adres e-mail.
a. E-mail:

daneosobowe@brytania.com.pl

b. Adres:

ul. Ogrodowa 12, 39- 200 Dębica

Niniejsza Polityka może podlegać zmianom. O każdej zmianie powiadamiamy Państwa
korzystając z udostępnionych nam danych kontaktowych.
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Jeśli nie zgadzają się Państwo na sposób przetwarzania danych jaki opisano w Polityce mogą
Państwo zaprzestać korzystania z usług Brytanii na zasadach określonych w zawartej z
Brytanią umowie. Kontynuacja usług oznacza akceptację niniejszej Polityki oraz jej zmian.
Ostatnia aktualizacja 10 czerwca 2020r.
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