Dzień dobry,
Już 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych
osobowych.
W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje,
w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz
związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Imagine Nauczanie Języków Obcych S.C. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Klaudyny 34 A, 01-684. NIP: 1182066926.
Telefon stacjonarny +48 (22) 839 85 69, e-mail: imagine@imagine.com.pl

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na kurs językowy/zajęcia indywidualne
bezpośrednio w biurze szkoły lub za pośrednictwem zapisu elektronicznego (e-formularz), a
także później, podczas podpisania umowy i realizacji płatności na Imagine.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Imagine?
Twoje dane osobowe posiadamy na wyłączność naszej szkoły w celu korespondencji i wymiany
informacji między szkołą a studentem lub jego rodzicem.
Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy na
nauczanie języka oraz do wymiany informacji odnośnie:
 postępów dzieci w nauce,


zebrań/dni otwartych organizowanych w szkole,

 zajęć dodatkowych,
 ofert nowych kursów językowych,
 naszych obozów językowych - letnich i zimowych;
 obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz zapisu na kurs/obóz),
 kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usługi nauczania języka,
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów
księgowych (podatkowych i rachunkowych).
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam
sposób, w jaki ją wyraziłeś. W każdej chwili możemy wykreślić twój adres e-mail, jeśli nie
chcesz otrzymywać od nas informacji odnośnie naszych nowych planów i pomysłów w Imagine.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby zawrzeć i zrealizować umowę na
nauczanie języków lub wyjazd na obóz językowy.
 imię i nazwisko studenta, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu
(w przypadku dzieci, klientów, osób fizycznych),
 imię i nazwisko studenta, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr
NIP (w przypadku firm),
 imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu, pesel dziecka,
data urodzenia oraz dane na obozy, które są niezbędne do opieki wychowawczej
i lekarskiej, co regulują odpowiednie przepisy oświatowe o wypoczynku dzieci i
młodzieży.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a
także po jej zakończeniu w celach:

 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
 zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 statystycznych i archiwizacyjnych,
 maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Jakie masz uprawnienia wobec Imagine w zakresie przetwarzanych danych?
Jesteśmy jedynym właścicielem Twoich danych osobowych. Dbamy i pilnujemy oraz bierzemy
odpowiedzialność za ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych (prawo do
zapomnienia), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Nadzór i opiekę nad powierzonymi dokumentami osobowymi sprawują właściciele szkoły oraz
upoważnieni (w formie pisemnej) pracownicy administratora danych tj. Imagine.
Osobowa baza danych znajduje się na specjalistycznej platformie elektronicznej do
zarządzania szkołą, której administratorem jest nasza szkoła językowa Imagine. Dostęp do
systemu jest chroniony specjalnymi zabezpieczeniami.
Nasi lektorzy posiadają jedynie podstawowe dane niezbędne do prowadzenia zajęć, typu: imię,
nazwisko, ewentualnie kontakt mailowy jeśli uczą dzieci na terenie szkół publicznych. Lektorzy
podpisują umowę o powierzeniu przetwarzania danych.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami telefonicznie
tel. 22 833-81-56 lub pod adres e-mail; imagine@imagine.com.pl
Dziękujemy, że jesteś z nami :) Pozdrawiamy

