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Drodzy Słuchacze,  
 
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/696 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 osobowych). 
 
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania i przechowywania Państwa danych.  
 
Kto jest administratorem Państwa danych 
 
1.Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Szkoła Mój Portugalski, Zofia Stanisławska-Kocińska z 
siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Koronowska 2b, 02-905, Warszawa) wpisana do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9511564582, REGON: 147456795, dane kontaktowe: Tel. 
691 537 427, adres e-mail: info@mojportugalski.pl.  
 

 

Jakie dane gromadzimy?  

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach: 

1.Podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia Umowy Kształcenia i wykonania 

umowy (art.6 ust. 1  lit.b Rozporządzenia). 

2.Marketingu i promocji produktów oferowanych przez Szkołę Mój Portugalski z siedzibą w Warszawie, 

będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit.b Rozporządzenia). 

3.Wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust 1 lit.b 

Rozporządzenia). Cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania odpowiednich dokumentów 

przez czas wskazany w przepisach prawa np.: 

• art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);  

• art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);  

• art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).  
 
4. W celach związanych z działalnością Szkoły, przekazywania informacji, takich jak: 
 

• podpisywanie i realizacja Umów Kształcenia 

• informowanie o kursach, płatnościach i propozycjach przygotowanych dla naszych Słuchaczy Szkoły 
(warsztaty, spacery, spotkania, informowaniem o zmianach terminów przeprowadzenia zajęć    

• przesyłanie faktur  
 

 
Jakie dane gromadzimy  
 

Do zawarcia Umowy Kształcenia potrzebujemy Państwa danych: imię, nazwisko, PESEL lub numer dowodu 
osobistego, adres. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, takie jak numer telefonu. Jeśli ich nie  
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otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy, aby przekazać informację o odwołaniu 
zajęć.  
 
Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, czyli organizacji 
zajęć w ramach nauki portugalskiego w Szkole Mój Portugalski.  
 
Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe 
 

1. Organom władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego 
postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej).  

 2.Podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Szkoły Mój Portugalski na podstawie 
zawartej ze Szkołą umowy powierzania i przetwarzania danych osobowych.  Są to podmioty świadczące usługi 
księgowe, zewnętrzni administratorzy danych, jak firma hostingowa obsługująca naszą stronę internetową,  
oraz podmioty nabywające wierzytelności - w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie.  

 
Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe 
 

1.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 
celów przetwarzania, czyli w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy ze Szkoła Mój Portugalski 
przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:  
 

• przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji 
księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi 

• przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Szkoły Mój Portugalski (tj. okres 
przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń) 
 

2.W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie 
uzasadnionych interesów Szkoły Mój Portugalski, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu 
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  

3.W zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Szkołę Mój Portugalski przez okres do wniesienia 
przez Pana/ Panią sprzeciwu co do przetwarzania danych.  

 
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 
  

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w 
czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG, np. przy okazji organizacji wyjazdu 
językowego – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko 
w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej 
sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.  
 

Prawo do dostępu i poprawiania danych  

Mają Państwo następujące prawa: 
 
1. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),  

2. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),  

3. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów, czyli prawo do bycia zapomnianym - jeżeli 
Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, 
abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),  
 
4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania  
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uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana 
temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie (art. 18 Rozporządzenia).  
5. Prawo do przenoszenia danych - ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których 
posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody, np. danych w formacie elektronicznym lub w 
formie papierowej. Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 
20 Rozporządzenia).  

6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć 
zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 
ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez 
wysłanie wiadomości mailowej na adres: info@mojportugalski.pl. 
 
W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku o odpowiedniej treści na adres 
Szkoły Mój Portugalski. 
 
Niezależnie od praw wymienionych powyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania Pana/Pani danych na potrzeby marketingowe związane z działalnością Szkoły Mój Portugalski i 
kierowanymi do Państwa ofertami - art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy 
zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. 
 
Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku 
prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na 
określone cele wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać. 
Cofnięcie zgody następuje przez przekazanie stosownej informacji Administratorowi danych 
 
Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu 
będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w 
których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane powyżej. 
 
Informacja o dobrowolności podania danych 
 
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy ze Szkołą 
Mój Portugalski, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Ma ono charakter 
dobrowolny, ale konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.  
 
Prawo do skargi  
 
Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Mój Portugalski z siedzibą w Warszawie 
narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@mojportugalski.pl 

 

Dziękujemy za uwagę.  

       Zofia Stanisławska 

      Mój Portugalski  
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