
W jaki sposób chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe- obowiązki informacje Rodo 

 

Ochrona danych osobowych jest zawsze naszym priorytetem stanowi istotny element naszej wiarygodności i 

zaufania do klientów. Aby zapewnić  waszym danym  maksymalną ochronę przygotowaliśmy niniejszy 

dokument. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. 

 

Od 25 maja 2018 r. wszystkie kraje Unii Europejskiej mają obowiązek stosowania przepisów Rozporządzenia 

Ogólnego o Danych Osobowych ( dalej: Rodo), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

1. Jak przetwarzamy Twoje  dane osobowe? 

Jako „Dwujęzyczny Przedszkolak-Akkademus” w świetle przepisów jesteśmy administratorem  danych 

osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową i 

obowiązującymi przepisami.  

 

2. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy  Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe uzyskane  przy zawieraniu umowy  z placówką  oświatową żłobka lub przedszkola   oraz 

w trakcie jej trwania  wykorzystujemy w następujących celach: 

 

a) weryfikacji użytkownika systemu „Dwujęzyczny Przedszkolak-Akkademus” 

b) powiadomień e-mailowych realizowanych na adres e-mail użytkownika  

c) realizacji zamówienia 

 

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora lub przez stronę trzecią ( podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f Rodo). 

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków  prawnych  będziemy korzystać: 

• przez czas wykonywania umowy  łączący „Dwujęzycznego Przedszkolaka”  z placówką oświatową 

żłobka lub przedszkola, 

• przez czas w którym możemy podnieść konsekwencje  prawne  niewykonania obowiązku, ( podstawa 

prawna 6 ust.1 f  Rodo). 

 

3. Komu przekazujemy  dane? 

Twoje  dane przekazujemy: 

 a)podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia 

teleinformatyczne. 

b) firmom kurierskim realizującym zamówienie 

 

4. Przysługujące uprawnienia 

Możesz złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o: 

• sprostowanie (poprawienie) danych,  

• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,  

• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do 

złożonego wniosku, 

• dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), 

• przeniesienie danych do innego administratora danych  

(w zakresie określonym w art. 20 RODO). 

 

Z przysługujących praw możesz skorzystać wysyłając wniosek na adres: help@akkademus.pl. 

Aby mieć pewność, że realizujemy wniosek skierowany do nas, możemy prosić o podanie dodatkowych 

informacji uwierzytelniających. 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. 

To, z którego uprawnienia możesz  skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania 

przez nas Twoich  danych oraz od celu ich przetwarzania. 

 

5. Prawo sprzeciwu 

Niezależnie od wyżej wymienionych praw, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania Twoich  danych. Po przyjęciu wniosku, jesteśmy zobowiązani do zaprzestania 

przetwarzania Twoich  danych w celu (świadczenia usług edukacyjnych) 



 

 

6. Skarga 

Masz prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważasz, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

7. Kontakt i informacje 

  

Adres naszej siedziby  i adres do korespondencji:  

Dwujęzyczny  Przedszkolak ul. Włodarzewska 85 

02-393 Warszawa 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  help@akkademus.pl 

 

 

  


