
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych jest Justyna Dominik-Źrebiec, reprezentująca prywatną szkołę języka
angielskiego Chatting Kids z siedzibą w Józefosławiu pod adresem: ul. Zielone Ogrody 1, 05-509
Józefosław, nr REGON 013178713

2. Przetwarzanie danych w związku z zapisaniem dziecka jako uczestnika kursu językowego.

Podstawa przetwarzania danych
Dane, które podają Państwo zapisując dziecko do Szkoły przetwarzamy na podstawie umowy  oraz
wyrażonej w niej zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz jego rodzica (opiekuna
prawnego), zgodnie z Rozporządzeniem 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Cel i zakres przetwarzania danych
Przetwarzamy dane dziecka oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) w celu realizowania przez
Szkołę działalności oświatowej, w szczególności:
- zawarcia umowy między rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka a Szkołą,
- wystawiania dokumentów księgowych,
- przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) bieżących informacji na temat organizacji zajęć,
wywiązywania  się  dziecka  z  obowiązków  wynikających  z  uczestnictwa  w  kursie  oraz  o  jego
postępach,
- prowadzenia e-dziennika,
- przekazywania informacji marketingowych dotyczących oferty własnej Szkoły.

W celu zawarcia i wykonania umów Szkoła przetwarza następujące dane: imię i nazwisko oraz data
urodzenia dziecka, imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego), adres zamieszkania, adres e-mail,
numer telefonu rodzica (opiekuna prawnego). Odmowa podania w/w danych uniemożliwi zawarcie
i wykonywanie umowy.
W/w dane przetwarzamy również w celu przekazywania informacji marketingowych dotyczących
oferty własnej szkoły.  Zgoda na przetwarzanie danych w tym celu jest  dobrowolna i może być
wycofana w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji. 

Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane są tak  długo,  jak  długo dziecko pozostaje  uczniem Szkoły.  Po rozwiązaniu
umowy dane przetwarzane są do czasu wywiązania się z obowiązków prawnych, którym podlega
administrator (RODO art. 17 ust. 3 lit.b)

Prawa
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
- informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
- uzyskania kopii swoich danych,
- sprostowania danych, ich aktualizacji lub korekty,
- usunięcia danych w dowolnym momencie, uniemożliwi to jednak wykonywanie umowy,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,



- skargi. W przypadku uznania, że sposoby przetwarzania danych osobowych naruszają przepisy
RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W  celu  realizacji  wyżej  wymienionych  praw  prosimy  o  przesłanie  maila  na  adres
chattingkids@gmail.com / biuro@chattingkids.  pl    

3. Przetwarzanie danych w związku z zapisaniem dziecka na letni obóz językowy

Podstawa przetwarzania danych
Dane, które podają Państwo wypełniając  Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku
dzieci i  młodzieży (Dz.U. z 2016 r.,  poz.  452)  przetwarzamy na podstawie wyżej wymienionej
Karty), zgodnie z Rozporządzeniem 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h).

Cel i zakres przetwarzania danych
Przetwarzamy dane dziecka oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) w celu realizowania przez
Szkołę  działalności  oświatowej  i  organizacji  wypoczynku  oraz  zapewnienia  bezpieczeństwa
i ochrony  zdrowia  uczestnikom  wypoczynku,  a  także  wykonywania  obowiązków  prawnych
ciążących na organizatorach wypoczynku.

W oparciu o Kartę przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko dziecka, imiona i nazwiska
rodziców (opiekunów prawnych), rok urodzenia i adres zamieszkania dziecka, adres zamieszkania /
pobytu  rodziców,  numer  telefonu  rodziców  lub  osoby  wskazanej  do  kontaktu;  informacje
o specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  dziecka,  w  szczególności  wynikających
z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
istotne  dane  o  stanie  zdrowia  dziecka,  rozwoju  psychofizycznym  i  stosowanej  diecie,
o szczepieniach ochronnych, numer PESEL dziecka. 

Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane są przez okres trwania obozu językowego, a  po jego zakończeniu do czasu
wywiązania się z obowiązków prawnych, którym podlega administrator (RODO art. 17 ust. 3 lit.b).

Prawa
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
- informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
- uzyskania kopii swoich danych,
- sprostowania danych, ich aktualizacji lub korekty,
- usunięcia danych w dowolnym momencie,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- skargi. W przypadku uznania, że sposoby przetwarzania danych osobowych naruszają przepisy
RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W  celu  realizacji  wyżej  wymienionych  praw  prosimy  o  przesłanie  maila  na  adres
chattingkids@gmail.com / biuro@chattingkids.  pl    
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4. Przetwarzanie wizerunku dziecka i dokumentacji jego osiągnięć

Podstawa przetwarzania
Zdjęcia  oraz  nagrania  naszych  uczniów,  a  także  dokumentację  ich  osiągnięć  przetwarzamy
na odstawie  wyrażonej  w  umowie  zgody  na   przetwarzanie  wizerunku  dziecka,  zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

Zdjęcia  oraz  nagrania  uczestników  obozów  językowych,  a  także  dokumentację  ich  osiągnięć
przetwarzamy  na  podstawie  pisemnej  zgody  rodzica  (opiekuna  prawnego),   zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

Cel i zakres przetwarzania danych
Przetwarzamy zdjęcia oraz nagrania uczniów (uczestników obozów językowych) oraz ich osiągnięć
w celu prowadzenia dokumentacji działań szkoły, informowania rodziców (opiekunów prawnych)
o w/w działaniach oraz działalności marketingowej dotyczącej  oferty własnej  szkoły.  Wizerunki
dzieci  znajdują  się  w  materiałach  publikowanych  i  autoryzowanych  przez  Szkołę,  zarówno
drukowanych,  jak  i  internetowych  (strona  internetowa  Szkoły,  fanpage  na  Facebooku,  kanał
na Youtube). 
Zgoda  na  przetwarzanie  wizerunku  dziecka  oraz  dokumentacji  jego  osiągnięć  jest  dobrowolna
i może w każdej chwili być wycofana bez żadnych konsekwencji poprzez wysłanie maila na adres
chattingkids@gmail.com lub biuro@chattingkids.pl 

Okres przechowywania danych
Wizerunki uczniów i uczestników są przetwarzane do momentu wycofania zgody.  

Prawa
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
- informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
- uzyskania kopii swoich danych,
- sprostowania danych, ich aktualizacji lub korekty,
- usunięcia danych w dowolnym momencie,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- skargi. W przypadku uznania, że sposoby przetwarzania danych osobowych naruszają przepisy
RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W  celu  realizacji  wyżej  wymienionych  praw  prosimy  o  przesłanie  maila  na  adres
chattingkids@gmail.com / biuro@chattingkids.  pl    
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