Klauzula informacyjna EDWINGS SCHOOL Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Niniejsza klauzula informacyjna stanowi wykonanie obowiązku informacyjnego na podstawie art.13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane administratora:
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest EDWINGS SCHOOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
74/320, 50-020 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000802817, numer NIP: 8971870529, numer REGON: 384320661
Dane Inspektora Ochrony Danych:
adres korespondencyjny: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław
adres e-mail: inspektorochronydanych3@edwings.pl
Cel i podstawa przetwarzania:

w celu podjęcia działań przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy (w tym analizy), czynności w procesie zawierania/ rozwiązania
umowy oraz podjęcia innych czynności prawnych (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

w celu realizacji umowy, w tym przekazywania Pani/ Panu bieżących informacji związanych z postępami dziecka, funkcjonowaniem szkoły,
procesem nauczania, obsługą klienta (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej przez Panią/ Pana zgody

w celach analitycznych i statystycznych - w tym lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów,
optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, badania satysfakcji naszych klientów, rozwoju oferty i poprawy jakości
świadczonych usług, analizy finansowej naszej firmy itp. (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli
profilowania (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących , dostawy pomocy dydaktycznych
(naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania (podstawa
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1
lit. f RODO)

w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do
wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów spółki (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podstawa prawna przetwarzania danych:
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Pani/ Pana dobrowolna zgoda. Jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy jest ona niezbędna.
Odbiorca danych osobowych:
Odbiorcą danych mogą być:

pracownicy zatrudnieniu u Administratora, pośredniczący w sprzedaży i obsłudze usług

podwykonawcy wspierający Administratora w wykonaniu usług

partnerzy współpracujący z Administratorem w zakresie dostarczenia pomocy dydaktycznych

podwykonawcy współpracujący i wspierający Administratora w wykonaniu usług

podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową na zlecenie Administratora

podmioty nabywające wierzytelność - w razie nieopłacenia przez Klienta w terminie należności i nie reagowanie na monity ze strony
Administratora

podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych - w zakresie w jakim staną się
administratorami danych
Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

niezbędny do rozpatrzenia zapytania, zgłoszenia, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej
trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń
z tytułu umowy

wyrażony w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody
Informacja o Pani/ Pana prawach:

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych

prawo do sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Sprzeciw będzie skuteczny o ile administrator nie wykaże, że
w stosunku do Pani/ Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/ Pana interesów, praw
i wolności lub Pani/ Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Pani/ Pan skorzysta
z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu

usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzane danych
osobowych przez Administratora do momentu jej cofnięcia.
Informacja o prawie wniesienia skargi do PUODO:
Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/ Pana
danych osobowych narusza postanowienia Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu
przetwarzania.

