POLITYKA PRYWATNOŚCI
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1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest 1) "AL" SZKOŁA JĘZYKÓW
OBCYCH 2) COMPASS ALEKSANDRA GÓRECKA-MAMEŁA ul.
Urzędnicza, nr 4/6, lok. 13, 25-729 Kielce NIP: 959-075-78-02 REGON:
290745471
2. W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE? JAKIE TO DANE?
Współpraca z nami może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich
danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i
wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy.
Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisów zbieramy i gromadzimy
informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny,
identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć,
ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina
korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość
ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.
Jeśli wyrazisz zgodę na zapisywanie plików cookies to także i te dane.
Jeśli będziesz korzystał z naszej strony z Aplikacji Mobilnych będziemy zbierać i
gromadzić takie dane jak: pewne informacje o telefonie komórkowym lub
tablecie używanym do uzyskania dostępu do danej Aplikacji Mobilnej, w tym
identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID), identyfikator użytkownika (User
ID), typ i wersja programu operacyjnego.
Gdy podasz nam Twoje dane w celu wystawienia fv lub wysłania oferty
będziemy przetwarzać Twoje dane w tym celu.
Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania
informacji za pomocą strony internetowej, telefonu, czy też poczty e-mail,
wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem
potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Może się
jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania lub prośby, będziemy
musieli pobrać od Ciebie jeszcze inne dane. Podanie przez Ciebie ww. danych
nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub
uzyskania informacji, które Cię interesują. Powyżej wymienione dane będziemy

przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu
przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która
sytuacja ma miejsce.
3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych
osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych
będzie Twoja zgoda.
Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do przyjęcia zlecenia,
którego jesteś stroną, wystawienia fv lub gdy jest to niezbędne do podjęcia
działań na Twoje żądanie, przed wykonaniem usługi.
W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi
na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Będą
to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane wynikające
z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych.
4. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
W przypadku przyjęcia zlecenia na usługę pobieramy tylko te dane, bez których
nie może zostać wykonane. Niepodanie danych niezbędnych spowoduje, że nie
będziemy mogli jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z
uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą
prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz
cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na
zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom
trzecim. Odbiorcami Twoich danych są:
- nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe
będą ujawniane po to, by mogli oni wykonywać swoje obowiązki;
- inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi,
kancelarie prawne;

- organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z
prowadzonymi przez nie postępowaniami.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami
przetwarzania. Będziemy je przechowywać jedynie przez okres wynikający z
przepisów prawa i ciążących na nas obowiązkach prawnych i formalnych.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas
będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam
to prawo lub z niego korzystamy.
W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy
przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu
lub do czasu żądania usunięcia danych.
Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce
Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej
chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki
internetowej.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte
lub zanonimizowane.
7. TWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg
uprawnień:
- prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do
ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
- prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną
sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu;
- prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem
umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania danych;
- jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda,
posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas

Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych
narusza przepisy prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu
nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie
nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. BEZPIECZEŃSTWO
Przykładamy wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby
chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed
przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób
przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub
fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.
9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również
ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem
działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli, a
czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności.
Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na
naszych stronach i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia
powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie. Wszelkie
zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 60 dni od dnia
wprowadzenia zmian.
Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności,
przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania
można się dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej
obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.
10.
Dane osobowe obecnie zbierane są także w związku z
przeciwdziałaniem, zwalczaniem, a w szczególności zapobieganiem
rozprzestrzeniania się wirusa COVID- w celu:
- wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – (zapewnienia
bezpieczeństwa klientom - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
- ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego (podstawa
prawna art. 9 ust. 2 lit. i RODO ) w związku z:
Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi i

zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi na podstawie art. 17
ww. ustawy.

