Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu
Eurpejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych. Poniżej znajdują się informacje, w jaki
sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Języka Angielskiego
NEAL Spółka Cywilna Bartosz Miodoński i Andrew Neal (dalej „Spółka”) z
siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Stojałowskiego 50.
Spółka będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją
zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy uczestnictwa w kursie
języka angielskiego lub innej usługi.
Podstawą prawną ich przetwarzania może być lub mogą być:
1) zgoda
2) wymogi kontraktowe (konieczność dysponowania danymi na potrzeby
zawarcia i wykonania umowy ze Spółką, skorzystania z usług oferowanych
przez Spółkę)
3) wymogi ustawowe
Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka
będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:
1) w celach wskazanych w zgodzie
2) w celu prowadzenia dokumentacji postępów nauczania
3) w celu przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa podatkowego i
rachunkowego
4) w celu dochodzenia roszczeń
5) w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego
6) w celu informacyjnym związanym z wykonaniem zawartej umowy
uczęszczania na kurs języka angielskiego (np. informacja o odwołaniu zajęć)

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy
zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
szczególności podatkowych i rachunkowych,
• archiwizacyjnych.
Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez spółkę opierać się będzie
na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić
skorzystanie z usług Spółki.
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych
osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje również Państwu prawo do bycia zapomnianym skutkujące
usunięciem Państwa danych osobowych. Prawo do bycia zapomnianym nie
obejmuje przetwarzania danych osobowych w związku z:
- dochodzeniem roszczeń
- wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
szczególności podatkowych i rachunkowych
Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego
organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej
zasady ochrony danych osobowych.

