
POLITYKA  PRYWATNOŚCI- RODO

W związku z wchodzącym w życie 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  danych  osobowych  (RODO),  pragniemy
poinformować, że od 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez  Centrum Języka  Francuskiego VOILA. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Języka Francuskiego VOILA z siedzibą
w Warszawie (00-018), przy ul. Zgoda 3 lok. 16.

 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się
poprzez e-mail sekretariat@voila.edu.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celu wykonania umowy na podstawie art.6 ust.1 b Rozporządzenia 2016/679
b. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Języka Francuskiego VOILA na
podstawie  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  tym  przepisów  podatkowych  i  z
zakresu rachunkowości na podstawie art.6 ust.1 c Rozporządzenia 2016/679
c. w celach analitycznych i statystycznych na potrzeby wewnętrzne Administratora na podstawie
art.6 ust 1 f Rozporządzenia 2016/679 (prawnie uzasadniony interes Centrum Języka Francuskiego
VOILA)
d.  w  celu  kierowania  do  Pani/Pana  treści  marketingowych  na  podstawie  art.6  ust  1  f
Rozporządzenia 2016/679 (prawnie uzasadniony interes Centrum Języka Francuskiego VOILA). Po
zakończeniu trwania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 a   Rozporządzenia 2016/679 – zgoda. 
e. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń  lub obronie przed roszczeniami na
podstawie art.6 ust 1 f Rozporządzenia 2016/679

 4. Do  zawarcia  umowy  z  Centrum  Języka  Francuskiego  VOILA  wymagane  jest  podanie  danych
osobowych,  bez  których  Administrator  nie  mógłby  świadczyć  usług  objętych  umową  (imię  i
nazwisko,  adres  zamieszkania,  nr  telefonu,  numer  PESEL  lub  seria  i  numer  dokumentu
potwierdzającego tożsamość).

 5. Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Centrum Języka
Francuskiego VOILA:
a. dostawcom systemów informatycznych i usług IT
b.  podmiotom  świadczącym  Administratorowi  usługi  niezbędne  do  wykonania  zawartej  z
Panią/Panem umowy, takie jak usługi księgowe, dochodzenie należności, usługi prawne

 6. Powierzenie danych ma miejsce wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji usługi, i 
odbywa się w zgodzie z obowiązującym prawem na podstawie dwustronnej umowy o powierzeniu 
danych zawartej pomiędzy Centrum Języka Francuskiego VOILA  a  realizatorem usługi.

 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko
tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan
skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 8. Każdą  z  wyrażonych  zgód  można  wycofać  w  dowolnym  momencie.  Dla  celów  dowodowych
Centrum Języka Francuskiego VOILA prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania,  jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje
ponadto Pani/Panu prawo  wniesienia  sprzeciwu względem  przetwarzania  danych na  podstawie
uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.

 11.Przysługuje  Pani/  Panu także prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną  danych  osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  przez
Centrum Języka Francuskiego VOILA narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
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