Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Academy International sp. z o.o.
Wychodząc naprzeciw regulacjom Rozporządzenia 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 (dalej także RODO) oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., pragniemy
poinformować o tym kto, na jakiej podstawie oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe.
Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Academy International sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Smoczej 27, 01-048
Warszawa.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Academy International sp. z o.o., czyli osobą
odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych jest wyznaczony i przeszkolony do tego
pracownik. Jeśli macie Państwo pytania związane z przetwarzaniem danych, zachęcamy do
kontaktu z naszym Inspektorem: iod_ai@academyinternational.pl.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit b),
art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 RODO.
Cel przetwarzania danych
Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe, ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, a także w aktach
wykonawczych. Celem przetwarzania danych osobowych jest w szczególności realizacja prawa
każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do
wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. Powodem, dla którego
Państwa dane osobowe są przetwarzane jest także zawarcie oraz prawidłowe rozliczenia umowy o
świadczenie usług. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnej
zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Państwa danych osobowych.
Odbiorcy danych
Spółka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim kontrahentom (podmiotom,
które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych), głównie podmiotom oferującym oprogramowanie
online, firmie cateringowej oraz podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, tj. policji i sądom, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.
Okres przechowywania danych osobowych
Okres przechowywania danych jest tożsamy z czasem świadczenia usług przez daną placówkę
Academy International oraz po jego ustaniu na podstawie przepisów prawa, jak i na potrzeby
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
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Przysługujące Państwu prawa
Informujemy, iż zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych przysługują Państwu
następujące prawa:









prawo dostępu do danych,
prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,
prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
prawo do usunięcia danych, gdy:
o dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
o dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacji:
o kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
o kiedy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwiacie się usunięciu
danych osobowych,
o gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale
są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,
o gdy wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania
danych,
prawo przenoszenia danych osobowych w myśl art. 20 RODO.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu także prawo cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ponadto, Gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych stanowi podstawę do zawarcia umowy o świadczenie usług nauczania.
Konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest niepodpisanie umowy dotyczącej
kształcenia i wychowywania Państwa dzieci.
Automatyczne podejmowanie decyzji
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie podlegają profilowaniu, tj. formie zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na
ich wykorzystywaniu do oceny niektórych czynników osobowych.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Pragniemy poinformować także, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw
trzecich to znaczy państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
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