POLITYKA PRYWATNOŚCI L’ATELIER DE FRANCAIS

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez szkołę języka francuskiego L'atelier de
français. L'atelier de français dokłada szczególnej staranności do ochrony powierzonych im danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest L'atelier Sandrine Jacques z siedzibą w Warszawie 00-021, przy ul. Chmielnej 21 lok. 5, NIP:
526-247-04-71, Regon: 015510554, zwanym dalej L'atelier de français.

3. Dane osobowe gromadzone przez L'atelier de français są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane również RODO.

5. Dane osobowe Klientów 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 L'atelier de français na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości na podstawie art. 6 ust.1c Rozporządzenia 2016/679
c) w celach analitycznych i statystycznych na potrzeby wewnętrzne L'atelier de français na podstawie art. 6 ust 1f Rozporządzenia
2016/679 (prawnie uzasadniony interes L'atelier de français)
d) w celu kierowania treści marketingowych na podstawie art. 6 ust 1f Rozporządzenia 2016/679 (prawnie uzasadniony interes L'atelier
de français) w trakcie trwania realizacji umowy.
- □ Zgoda.
e) w celu kierowania treści marketingowych na podstawie art. 6 ust 1f Rozporządzenia 2016/679 (prawnie uzasadniony interes L'atelier
de français) po zakończeniu trwania umowy lub bez jej zawarcia na podstawie art. 6 ust. 1 a Rozporządzenia 2016/679.
- □ Zgoda.
f) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami na podstawie art.6 ust 1f Rozporządzenia
2016/679

6. W celu zawarcia umowy z L'atelier de français, wymagane jest przez Klienta podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania, numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Bez podania tych
danych L'atelier de français nie może świadczyć usług objętych umową.

7. Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi L'atelier de français niezbędne do wykonania zawartej umowy, takie
jak usługi księgowe, dochodzenie należności, usługi prawne.

8. 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 L'atelier de français a realizatorem usługi.

9. Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do
realizowania ww. celów lub do momentu, wyrażenia skutecznego sprzeciwu 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.

10. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Dla celów dowodowych L'atelier de français prosi o wycofywanie
zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

11. Klientowi rzysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak
również prawo do przenoszenia danych osobowych.
12. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn
uzasadnionych Klienta szczególną sytuacją.

13. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw
do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

14. Pytania związane z Polityką Prywatności, prosimy kierować na adres e-mail: biuro@francuski.com.pl

