KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
I WYRAŻENIA ZGODY
Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Języków Obcych
„Student” z siedzibą w Przemyślu, tel.166788677, adres e-mail: cjostudent@onet.eu.
2. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych jest
Marzena Semeniuk tel.500-098-068.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz
art. 9 ust. 2 lit. a w celu marketingu bezpośredniego, realizowania procesu
dydaktycznego oraz obowiązku archiwizacji.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu
(wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem
administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest dobrowolne. W przypadku nie
podania danych nie będzie możliwe stosowanie marketingu bezpośredniego,
realizowanie procesu dydaktycznego oraz obowiązku archiwizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane Usługowemu Biurowi Rachunkowości
Wiesławy Karpiak. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione na
mocy prawa (ZUS, Urząd Skarbowy).
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Języków Obcych „Student” z siedzibą w Przemyślu,
adres e-mail: cjostudent@onet.eu moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
realizowanie procesu dydaktycznego oraz obowiązku archiwizacji.

Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało
wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a, że:
1. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych.
Kontakt: Marzena Semeniuk
2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu (wobec
przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem
administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Podanie danych wynika z przepisów prawa. W przypadku nie podania danych nie
będzie możliwe zastosowanie marketingu bezpośredniego, realizowanie procesu
dydaktycznego oraz obowiązek archiwizacyjny.
4. Pani/Pana dane osobowe będę podlegały udostępnieniu Usługowemu Biurowi
Rachunkowości Wiesławy Karpiak. Odbiorcami danych będą również instytucje
upoważnione z mocy prawa (ZUS, Urząd Skarbowy).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
7. Dane nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
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