Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sky
School spó łka z ograniczoną odpowiedzialnoś cią z
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Lekarska 17/2, 00610 Warszawa, adres e-mail: biuro@skyschool.pl

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych
osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu
skontaktowania się z Tobą telefonicznie i
przedstawienia oferty naszych usług nauczania języka
obcego – pierwotnym celem przetwarzania jest zatem
marketing bezpośredni naszych usług.
W trakcie rozmowy nasz konsultant zaproponuje Ci
wypró bowanie naszej metody nauczania wybranego
przez Ciebie języka obcego w ramach lekcji testowej –
w przypadku skorzystania z tej moż liwoś ci, będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji
usługi lekcji pró bnej, zaś po jej przeprowadzeniu – w
celu poznania Twojego stanowiska co do skorzystania
z naszych usług i zawarcia umowy.

Skąd pozyskaliśmy Twoje dane osobowe i o jakich
danych mowa?

Jeżeli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy znajdujący
się na naszej stronie internetowej www.skyschool.pl,
zakładka „Kontakt”, wówczas dane osobowe
przekazałeś/aś nam sam/a.
Jeżeli jednak nie inicjowałeś kontaktu z nami za
pośrednictwem formularza, a jesteś osobą decyzyjną w
firmie zatrudniającej pracowników lub kierujesz jej
wybranym departamentem, Twoje dane osobowe tj.
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz
stanowisko służbowe, mogliśmy otrzymać od osoby
zatrudnionej
w
Twojej
firmie
(sekretariat,
administracja), która przekazała nam bezpośredni
kontakt do Ciebie w celu przedstawienia oferty
świadczonych przez nas usług.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich
danych osobowych?

a) podstawą prawną przetwarzania Twoich danych
osobowych w celach marketingu bezpoś redniego
naszych usług jest wyraż ona przez Ciebie zgoda na ich
przetwarzanie w tym celu. Zgodę wyraż asz wysyłając
do nas swoje zgłoszenie z proś bą o kontakt, co
następuje poprzez wybranie przycisku „Wyś lij”.
W przypadku, gdy zostaniemy z Tobą skontaktowani
przy pomocy osoby z Twojej organizacji (sekretariat,
administracja), wówczas o zgodę na przetwarzanie
Twoich danych osobowych dla potrzeb marketingu
bezpośredniego poprosimy Cię w trakcie rozmowy
telefonicznej.
W obu przypadkach podstawę prawną przetwarzania
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stanowić będzie przepis art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej jako: „RODO”);
b) W przypadku, gdy zechcesz wziąć udział w lekcji
pró bnej wybranego kursu języka obcego, będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tej
usługi, co poprzedzać będzie podjęcie przez Ciebie
decyzji co do skorzystania z naszych usług i zawarcia z
nami umowy.
W
języku
prawniczym
podstawę
prawną
przetwarzania stanowić będzie, w tym przypadku,
przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
c) Po zakoń czeniu lekcji testowej skontaktujemy się z
Tobą w celu poznania Twojej decyzji co do zawarcia z
nami umowy o przeprowadzenie kursu języka obcego.
W
języku
prawniczym
podstawę
prawną
przetwarzania stanowić będzie, w tym przypadku,
przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Odbiorcy Twoich danych osobowych, czyli komu
będziemy ujawniać Twoje dane osobowe

a)

Jeżeli poprosiłeś nas o kontakt za pośrednictwem
formularza kontaktowego

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć : (i)
dostawca hostingu strony internetowej oraz serwera,
na któ rych znajduje się formularz kontaktowy, za
poś rednictwem któ rego kierujesz do nas swoją proś bę
o kontakt, (ii) podmiot ś wiadczący na naszą rzecz
usługi
hostingu
poczty
elektronicznej,
za
poś rednictwem któ rej otrzymamy Twoje zgłoszenie,
(iii) inne podmioty, któ re zapewniają nam zaplecze
techniczne i organizacyjne, umoż liwiające bezpoś redni
kontakt z Tobą.
W przypadku, gdy zdecydujesz się na wzięcie udziału
w pró bnej lekcji kursu nauczania wybranego przez
Ciebie języka obcego, dostęp do Twoich danych
osobowych będą mieć takż e: (iv) osoby zaangaż owane
w jej przeprowadzenie, w tym kontakt z Tobą, (v)
lektor, któ remu powierzymy przeprowadzenie lekcji
pró bnej z Twoim udziałem, (vi) inni uczestnicy
pró bnej lekcji kursu, (vi) dostawca platformy elearningowej, za poś rednictwem któ rej weź miesz
udział w lekcji pró bnej, a takż e (vii) pozostali
dostawcy oprogramowania oraz usług IT niezbędnych
do ś wiadczenia naszej usługi.
b)

Jeżeli
nie
korzystałeś
kontaktowego

z

formularza

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć : (i)
podmiot ś wiadczący na naszą rzecz usługi hostingu
poczty elektronicznej, za poś rednictwem któ rej

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania
informacji dotyczących lekcji próbnej, (ii) inne
podmioty, któ re zapewniają nam zaplecze techniczne i
organizacyjne, umoż liwiające bezpoś redni kontakt z
Tobą, (iii) osoby zaangaż owane w przeprowadzenie
lekcji próbnej, w tym kontakt z Tobą, (iv) lektor,
któ remu powierzymy przeprowadzenie lekcji pró bnej
z Twoim udziałem, (v) inni uczestnicy pró bnej lekcji
kursu, (vi) dostawca platformy e-learningowej, za
poś rednictwem któ rej weź miesz udział w lekcji
pró bnej, a takż e (vii) pozostali dostawcy
oprogramowania oraz usług IT niezbędnych do
ś wiadczenia naszej usługi.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe
poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Platforma e-learningowa, za poś rednictwem któ rej
będziesz uczestniczył w pró bnym kursie nauki języka
obcego znajduje się na serwerze, któ rego dostawcą
jest Zoom Video Communications, Inc. z siedzibą w
Stanach Zjednoczonych.
Powyż sze oznacza, ż e Twoje dane osobowe będą
przekazywane do Stanó w Zjednoczonych, któ re są
pań stwem trzecim w rozumieniu RODO. Nie obawiaj
się jednak – Twoje dane osobowe są bezpieczne; Zoom
Video Communications, Inc. jest aktywnym
uczestnikiem programu Tarcza Prywatnoś ci („Privacy
Shield”), zapewniającym odpowiedni poziom ochrony
Twoich danych osobowych.

Jak długo będziemy przechowywać i przetwarzać
Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać i
przetwarzać do momentu uzyskania Twojego
stanowiska co do związania się przedstawioną przez
nas ofertą nauczania języka obcego.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem
Twoich danych osobowych?

Na zasadach określonych w RODO, masz prawo do
ż ądania od nas:
a) dostępu do Twoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia, lub
d) ograniczenia przetwarzania, oraz
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takż e
f) przenoszenia danych.
Ż ądanie moż esz skierować do nas kontaktując się z
nami pod adresem: dane.osobowe@skychool.pl

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe takż e w
oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę na ich
przetwarzanie
dla
potrzeb
marketingu
bezpoś redniego naszych usług, pamiętaj, ż e moż esz ją
w każ dym czasie wycofać , co nie wpłynie na zgodnoś ć
z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliś my na jej
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podstawie zanim ją wycofałeś .
Wycofanie zgody moż liwe jest poprzez kontakt z nami
pod adresem: dane.osobowe@skyschool.pl

Skarga do organu nadzorczego

Dobrowolność podania danych osobowych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

Dziękujemy za Twoją uwagę!

Zespół SkySchool

Masz prawo wnieś ć skargę do organu nadzorczego,
któ rym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do tego, abyś my mogli skontaktować
się z Tobą i przedstawić naszą ofertę nauczania
językó w obcych, w tym umoż liwić Ci wzięcie udziału w
lekcji pró bnej interesującego Cię kursu.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, któ re mogłoby wywoływać wobec Ciebie
okreś lone skutki prawne i/lub w inny sposó b wpływać
na Twoją sytuację.

