KARTA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
American School Szkoła Języków Obcych Margot Turzyński, z siedzibą przy al. gen. Józefa Hallera 137/7,
80-416 Gdańsk zwana w dalszej części Administratorem. Z Administratorem można się kontaktować
pisemnie, za pomocą operatora pocztowego, adres: al. gen. Józefa Hallera 137/7, 80-416 Gdańsk lub
za pomocą wysłania maila na adres mailowy: american.camps@gmail.com
1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. RODO, tj. w oparciu o niezbędność
przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora.
2. Pani/ Pana dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w American School Szkole
Języków Obcych Margot Turzyński oraz podmioty współpracujące (dostawcy usług), odpowiednie
organy państwowe na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
3. Pani/ Pana dane są bezpieczne. Nie będziemy udostępniać Pani/ Pana danych osobom trzecim.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na prowadzeniu
działalności gospodarczej. Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
– marketingu; informacje o promocjach, ofertach, cennikach, udzielonych bonusach oraz inne
informacje związane ze sprzedażą lub zakupem usług świadczonych przez American School Szkołę
Języków Obcych Margot Turzyński,
-- przekazywania informacji o przyjęciu reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi,
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
– przekazywania informacji o wydarzeniach związanych z prowadzoną działalnością (np. zmiana
nazwy, adresu, konta).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w siedzibie American School
Szkoły Języków Obcych Margot Turzyński w formie elektronicznej i/ lub papierowej.
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedstawienia roszczeń z tytułu
umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisu prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących
umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
7. Przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego,
w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/ Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych
w tych celach mailowo lub pocztą tradycyjną.
8. Ma Pani/ Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych - na zasadach w art.16-21RODO.
9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z biurem American School Szkołą
Języków Obcych Margot Turzyński mailowo lub telefonicznie.

