
 
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlementu 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) (dalej: Rozporządzenie) 
informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określonej poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez 
Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Angloschool oraz Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Angloschool PL036 
z siedzibą w Warszawie (dalej: Angloschool) Pani/Pana danych osobowych. 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady 
związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Angloschool: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Angloschool Heintze A. i R. sp. J. (nazwa skrócona Angloschool) z 
siedzibą w Warszawie pod adresem ul. ks. J. Popiełuszki 7, 01-786 Warszawa, dane kontaktowe Angloschool: numer 
telefonu: +48784639184 lub pod adresem email: popieluszki@angloschool.com.pl 

2. Funkcjonujący dotąd w Angloschool Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: +48730077064 lub adresem email: 
piotr.heintze@angloschool.com.pl 

3. Angloschool przetwarzania Pani/Pana dane w następujących celach: 
a) Podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Angloschool w celach edukacyjnych 

dotyczących Pani/Pana bądź/i kursu językowego dziecka w naszej szkole językowej na czas określony. 
b) Rozliczeń i faktur za poszczególne kursy bądź zajęcia indywidualne w naszej szkole. 
c) Marketingu i promocji bezpłatnych i płatnych zajęć oferowanych przez Angloschool. 
d) Wypełnienia obowiązków prawnych i dydaktycznych ciążących na Angloschool w związku z prowadzeniem 

działalności edukacyjnej i realizacją zawartych umów oraz obowiązków dotyczących prowadzenia niepublicznej 
placówki kształcenia ustawicznego MEN. 

e) Dziennik elektroniczny 
f) Podpis elektroniczny na dokumentach przesyłanych przez Angloschool związanych z zapisem na kursy języka 

angielskiego. 
g) Dochodzenia należności 
h) Rejestracji kandydatów na egzaminy Cambridge. 
i) Tłumaczenia i informowania nauczycieli Angloschool i partnerów w tym ośrodka egzaminacyjnego Cambridge 

English Assessment o dysleksji bądź innych problemach uczniów potrzebnych do uzyskania specjalnych udogodnień 
na egzaminach. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 
a) Cambridge English Assessment 
b) Kuratorium Oświaty w Warszawie 
c) Podmioty z grupy Angloschool 
d) Powiat Warszawski Zachodni 
e) Adobe Sign i Nazwa.pl 
f) Banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. 
g) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Angloschool na podstawie zawartej z Angloschool 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające). 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, 

tj.: 
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Angloschool umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji. 

(końca semestru bądź roku szkolnego) 
b) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Angloschool umowy na przeprowadzenie egzaminów Cambridge. 
c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Angloschool, przez okres do czasu wycofania 

przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie; 
d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów Angloschool stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Angloschool Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia; 
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia. 

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia, tj. 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Angloschool Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą). 

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Angloschool, podanie 
przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak 
konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Angloschool. 

10. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z Angloschool umowa lub w przypadku podjęcia na 
Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Angloschool, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
może odbywać się w sposób zautomatyzowany, korzystając z wcześniejszych wersji ewidencji. 
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