POLITYKA PRYWATNOŚCI AKADEMEIA SUMMER SCHOOL
(The English version is on pages 5-8)
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Uczestników Akademeia Summer School oraz ich Opiekunów Prawnych
(w tym dokonujących rejestracji na Kurs)
Informacje na temat administratora Państwa danych osobowych:

I.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademeia High School z siedzibą w
Warszawie, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warszawa, wpisana do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy, pod numerem RSPO 271935– zwana
dalej: „Placówkę”;
W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami osobiście lub korespondencyjnie pod
adresem
podanym
powyżej,
pocztą
elektroniczną
pod
adresem
summer.school@akademeia.edu.pl.
W jakim celu i dlaczego wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane osobowe

II.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:
1) Przeprowadzenia procesu rejestracji do Placówki wg Państwa wyboru, w tym kontaktu w
Państwem. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku danych, których
podanie jest niezbędne do udziału w procesie rejestracji (imię, nazwisko, adres i adres
poczty elektronicznej Opiekuna Prawnego oraz imię i nazwisko Uczestnika Kursu) oraz art.
6 ust. 1 lit. a RODO, tzw. „zgoda” w przypadku pozostałych danych osobowych, których
podanie nie jest niezbędne do udziału kandydata w procesie rekrutacji.1)
2) Wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych. W szczególności zapewnienia
bezpieczeństwa Uczestnikom, wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów
księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych czy rozpatrywania reklamacji. (Podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.)
3) Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów,
w szczególności:
a) zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług, tak abyście byli
Państwo m.in. na bieżąco poinformowani o stanie postępowania ze złożonymi przez
Państwa wnioskami;

To czy podanie konkretnych danych osobowych jest niezbędne do udziału kandydata w procesie rekrutacji,
zostało każdorazowo wskazane przy każdym z pól w formularzu rekrutacji. Dane, których podanie jest
niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji zostały oznaczone gwiazdką (*).
1
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b) zapobiegania oszustwom, m.in. poprzez identyfikację Państwa i osób kontaktujących
się z Placówką na podstawie danych osobowych;
c) marketingu bezpośredniego;
d) wewnętrznych celów administracyjnych realizowanych w ramach grupy
przedsiębiorstw;
e) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, przykładowo zapewnienia odporności
systemu informacyjnego na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub
nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność
przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych;
f) zapewnienie bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci
i systemy informacyjne, przykładowo zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do
sieci łączności elektronicznej;
g) analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawnienia świadczonych usług.
(Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.)
4) W innych celach, wówczas, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. (Podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. a RODO.)
III.

Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób:

1. W celu udziału w procesie rejestracji do Placówki dobrowolnie wypełniają Państwo
Formularz rejestracji. Podajecie nam Państwo wówczas dane osobowe, tj. dane osobowe
kandydata, przyszłego Uczestnika i przynajmniej jednego z Opiekunów Prawnych. Podanie
danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu i adres poczty elektronicznej
Opiekuna Prawnego oraz imienia i nazwiska kandydata, przyszłego Uczestnika jest niezbędne
do dokonania rejestracji i uczestnictwa w Kursie.
2. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz sprostać Państwa oczekiwaniom
umożliwiamy Państwu podanie również innych informacji, takich jak firma przedsiębiorstwa,
adres prowadzenia działalności gospodarczej i numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli
życzą sobie Państwo otrzymać fakturę; numer telefonu, aby usprawnić kontakt między nami
czy informacje na temat szkół lub placówek do których kandydat, przyszły Uczestnik
uczęszczał w przeszłości, dla naszych celów analitycznych. Oczywiście nie musicie Państwo
podawać nam tych danych. Ich niepodanie nie będzie miało dla Państwa niekorzystnych
konsekwencji, z wyjątkiem danych dot. przedsiębiorstwa, jeżeli chcecie Państwo rozliczyć
fakturę.
3. Jeżeli zdecydują się Państwo złożyć wniosek o udział Kursie za pośrednictwem Formularza
rejestracji dostępnego na naszej stronie internetowej, wówczas gromadzimy także informacje
na temat daty i godziny przesłania formularza oraz IP urządzenia, z którego dokonano
rejestracji.
4. W trakcie trwania Umowy, możemy wchodzić w posiadanie również innych Państwa danych,
takich jak dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji
płatniczej Państwa obsługującej, jeżeli dokonują Państwo płatności na naszą rzecz za ich
pośrednictwem.
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Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

IV.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
1) Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:
a) organowi prowadzącemu Placówkę;
b) naszym podwykonawcom, w tym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym;
c) podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy
teleinformatyczne;
d) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym
operatorami pocztowymi;
e) podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe i doradcze, w tym prawne.
2) Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu,
w szczególności:
a) organowi prowadzącemu Placówkę;
b) operatorom pocztowym;
c) bankom i instytucjom płatniczym;
d) naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw;
e) wybranemu ubezpieczycielowi.
Jak długo i na podstawie jakich kryteriów będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe:

V.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas
Umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do
wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, Państwa dane przetwarzane będą przez
okres wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami
w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą
w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów do czasu wniesienia przez Państwa
uzasadnionego sprzeciwu lub przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa
zgody, będziemy robili to nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.
(Przykładowo, Państwa dane osobowe w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z
tytułu świadczonych usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od
początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.)
VI.

Jakie uprawnienia Państwu przysługują i jak je zrealizować:

1. Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i dostępu do
nich na Państwa wniosek, jak również dokonamy sprostowania danych nieprawidłowych lub
uzupełnienia danych niekompletnych.
2. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam
wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
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1) usunięcia danych osobowych;
2) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
3) przenoszenia danych osobowych;
4) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa
zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
4. Jeżeli będą Państwo zainteresowani realizacją, któregokolwiek z powyższych uprawnień
prosimy o kontakt z nami.
VII.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w
sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się
naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

VIII.

Dodatkowe informacje:
Przez „RODO” rozumiemy obowiązujące w Polsce od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie
Parlamentu 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).
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PRIVACY POLICY OF AKADEMEIA SUMMER SCHOOL
Information about the processing of personal data of the
participants of Akademeia Summer School and their Guardians
(including persons enrolling to a Course)
I.

Information On Data Controller of the Personal Data
1. The data controller of your personal data is Akademeia High School with its registered
office in Warsaw, Poland at ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 02-972 Warsaw, entered in
the register of schools and non-public establishments of the capital city of Warsaw under
entry No. RSPO 2721935– hereinafter referred to as the: “Establishment”;
You can contact us at any moment in person or via correspondence at the address provided
above, via e-mail at the following address: summer.school@akademeia.edu.pl.

II.

Purposes for Which the Personal Data Submitted by You Are Used
Your personal data are used to:
1) carry out the registration procedure in the Establishment at your choice, including to contact
you. (legal basis: Art. 6(1)(b) of the GDPR in case of data the provision of which is
necessary for participation in the registration procedure (first name, surname, address and
e-mail address of the Guardian and first name and surname of the Course Participant) and
Art. 6(1)(a) of the GDPR, the so-called “consent” in case of other personal data, the
provision of which is not necessary for the candidate’s participation in the recruitment
procedure.2)
2) fulfil legal obligations encumbering us. In particular, to ensure safety of the Participants, to
issue and to store invoices and accounting documents, to fulfil tax obligations or to settle
complaints. (legal basis: Art. 6(1)(c) of the GDPR).
3) fulfil our and our partners’ legitimate interests, in particular:
a) to ensure reliable services and high quality of services offered to you, so that you are
informed on an ongoing basis about the status of processing the applications filed by
you;
b) to prevent fraud, among others by identifying you and persons contacting the
Establishment based on personal data;
c) for direct marketing;
d) for internal administrative purposes implemented as part of the group of companies;

Specification whether provision of specific personal data is necessary for the candidate’s participation in the
recruitment procedure was indicated, on a time to time basis, next to every field in the recruitment form. Data
which are necessary for participation in the recruitment procedure are marked with an asterisk (*).
2
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e) to ensure safety of network and information, for example to ensure resistance of the IT
system to accidental events or illegal or hostile acts violating accessibility, authenticity,
integrity or confidentiality of stored or sent personal data;
f) to ensure safety of services offered or made available by the IT networks and systems,
for example to prevent unauthorised access to the electronic communication network;
g) to analyse data, among others for the needs of the streamlining the provided services.
(legal basis: Art. 6.(1)(f) of the GDPR).
4) for other purposes, when you have agreed to it. (legal basis: Art. 6.(1)(a) of the GDPR)
III.

Types of Personal Data Subject to Processing and Mode of Processing

1. For the purpose of registering with the Establishment, you voluntarily complete a Registration
Form. In the Registration Form, you provide your personal data, i.e. personal data of the
candidate, the future Participant and at least the data of one of the Guardians. Provision of
personal data in the form of the first name, surname, address and e-mail address of the
Guardian and the first name and surname of the candidate, the future Participant is necessary
for registration and participation in the Course.
2. To guarantee a high level of provided services and to meet your expectations, we also allow
you to provide other information, such as the business name, address of business activity and
tax identification No. (NIP), if you wish to receive an invoice; telephone number in order to
streamline contacts between us or information about schools or establishments attended by
the candidate, the future Participant in the past, for our analytical purposes. Obviously, you
do not have to provide us with such data. Failure to provide them will not have any adverse
consequences for you, excluding data pertaining to the company, if you wish to receive an
invoice.
3. If you decide to apply for participation in a Course via a Registration Form available on our
website, in such case we also collect information about the date and time of sending the form
and the IP of the device from which the registration was made.
4. During the term of the Agreement, we may also hold other data pertaining to you, such as
information about your bank account and data about the bank or the payment institution
servicing you, if you are making payment for our benefit with the use of them.
IV.

Entities to Which Your Personal Data Can Be Disclosed:
Your personal data can be made available to:
1) entities processing personal data on our behalf, in particular:
a) authority operating the Establishment;
b) our sub-contractors, including teachers and other employees;
c) entities providing services or making ICT systems available to us;
d) entities offering postal services or courier services that are not postal operators;
e) entities providing accounting and consulting services for us, including legal services.
2) other data controllers of personal data operating on own behalf, in particular:
a) authority operating the Establishment;
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b)
c)
d)
e)
V.

postal operators;
banks and payment institutions;
our partners, i.e., among others, entities forming a part of the group of companies;
selected insurance carrier.

Term of Processing and Criteria for the Processing of Personal Data
Your personal data will be processed by us during the term of the Agreement that binds us.
Then, after the limitation of their scope to the data necessary to fulfill our legal obligations,
they will be processed within the period specified in the generally applicable provisions of law
or in accordance with the criteria set out therein. In the same period, your personal data will be
processed for the purposes of the legitimate interests until you object to this or for the time
necessary to establish or defend against claims. If we process your personal data on the basis
of your consent, we will do so no longer than until you withdraw your consent.
(for example, we are under the obligation of storing your personal data within a scope allowing
for performance of clearance on account of the provided services for a period of five years
calculated from the beginning of the year following the year to which such clearance refers.
Legal basis: Art. 74 of the Accounting Act of 29.09.1994).

VI.

Rights With Which You are Vested and Modes of Exercising Them:

1. We will furnish you with confirmation whether your personal data are processed and will
allow you to access your data at your request; we will also rectify incorrect data or
supplement incomplete data.
2. In situations specified in the personal data protection laws and within a scope outlined there,
we will also comply with your rights with respect to:
1) deletion of your personal data;
2) restriction of the processing of personal data;
3) transferring of personal data;
4) objection against the processing of personal data.
3. If the processing of personal data takes place pursuant to the consent given by you, you can
withdraw such consent at any moment.
4. If you are interested in exercising any of the above-listed rights, do not hesitate to contact
us.
VII.

Right to File a Complaint to a Supervisory Authority:
We exercise every effort to make the processing of your personal data compliant with legal
provisions. However, if you believe that your rights have been violated, you have a right to file
a complaint to a supervisory authority, i.e. the President of the Office of Personal Data
Protection.
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VIII.

Additional Information:
The GDPR is understood as Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the
Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC
(General Data Processing Regulation) (the so-called General Data Protection Regulation) in
force in Poland as of 25 May 2018.
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