
Zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych, Akademia Językowa CHAMPION Sylwia Smyczek informuje:

Administrator danych
Administratorem Danych Osobowych w Akademii Językowej CHAMPION z siedzibą w Rybniku 44-251 przy ul. Rajskiej 
15a, o numerze NIP 642-263-27-60 jest Sylwia Smyczek. 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy o przeprowadzenie zajęć językowych lub zajęć 
matematyki. Przetwarzane są następujące dane:
- w celu zawarcia umowy o przeprowadzenie kursu: imię i nazwisko kursanta lub/oraz jego prawnego opiekuna, adres 
zamieszkania, adres email, telefon kontaktowy, nr dowodu osobistego i nr PESEL;
- w celu promocji szkoły na stronie internetowej www.champion-szkola.pl oraz na Fanpage’u Akademii Językowej 
CHAMPION na platformie Facebook: zdjęcia kursantów, na których przetwarzanie zgoda jest wyrażana podczas 
podpisywania umowy o przeprowadzenie kursu.

Odbiorcy danych
Dane osobowe są przekazywane lektorom zatrudnionym w Akademii Językowej CHAMPION oraz pracownikowi 
sekretariatu. Wszystkie w/w osoby otrzymują upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, tj. imię i nazwisko 
kursanta, numer telefonu i adres email kursanta lub opiekuna prawnego. Dane osobowe przetwarzane w Akademii 
Językowej CHAMPION nie są udostępnianie innym osobom, niż wyżej wymienione.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat po ustaniu umowy.  Po tym terminie dane są niszczone w sposób 
uniemożliwiający ich zidentyfikowanie.

Państwa prawa
Kursanci / opiekunowie prawni mają prawo do:
- żądania od Akademii Językowej CHAMPION dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych swoich 
dzieci,
- sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Źródło danych
Dane osobowe przetwarzane przez Akademię Językową CHAMPION zostały podane dobrowolnie podczas zawierania 
umowy o przeprowadzenie zajęć językowych lub zajęć matematyki. 

Dobrowolność
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

http://www.champion-szkola.pl/

