POLITYKA PRYWATNOŚCI (INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH)
Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) został przygotowany przez spółkę The British School Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (dalej jako „Administrator”, „TBS” lub „my”).
Niniejsza Polityka jest skierowana do rodziców/opiekunów prawnych (nazywanych dalej „Rodzicami”) dzieci i młodzieży
(„Uczestnicy zajęć”) będących osobami niepełnoletnimi, biorących udział w zajęciach: ______________ („zajęcia”)
zorganizowanych przez _________________________ („organizator zajęć”) w pomieszczeniach w budynku szkolnym lub na
terenie nieruchomości przy ul. Limanowskiego 15 lub przy ul. Dąbrowskiego 84 („obiekty szkolne”) w Warszawie,
udostępnionych przez Administratora
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji o warunkach, zasadach i regułach stosowanych do
przetwarzania danych osobowych Rodziców i Uczestników.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 („RODO”), informujmy, że:
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest The British School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Limanowskiego 15, 02-943
Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000342123,
2. Kontakt z Administratorem danych
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez TBS, w tym wykonywania przysługujących Państwu praw,
można się kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych, panem Jeremy Buss, ul. Limanowskiego 15, 02-790
Warszawa, DPO@thebritishschool.pl
3. Informacja dotycząca istnienia obowiązku podania danych osobowych
Podanie danych osobowych Państwa oraz Uczestnika zajęć Administratorowi jest dobrowolne. Jeśli jednak dane te nie
zostaną podane, nie będzie możliwe zrealizowanie celów przetwarzania danych i wstęp Uczestnika na zajęciach w
pomieszczeniach lub na teren udostępniane przez Administratora.
4. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać następujące dane:
1) imię i nazwisko Uczestnika zajęć. Dane te będą przetwarzane w celach:
•

zapewnienia bezpieczeństwa (przez kontrolę dostępu) w budynku szkolnym i na terenie obiektów szkolnych TBS,

•

w celach dowodowych (potwierdzenie poinformowania Rodziców o zasadach uczestnictwa w zajęciach)

•

w celu kontaktu w sprawach związanych z korzystaniem przez Uczestnika z pomieszczeń, terenu, wyposażenia i
urządzeń udostępnionych przez TBS na czas zajęć;

Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku będzie Państwa zgoda (art. 6 ustęp 1 lit a) RODO)
2) imiona i nazwiska Rodziców Uczestnika, adres zamieszkania, imię i nazwisko Uczestnika (dane zawarte w oświadczeniu
Rodziców) - w celu kontaktu w sprawach związanych z korzystaniem przez Uczestnika z pomieszczeń, terenu, wyposażenia i
urządzeń udostępnionych przez TBS na czas zajęć.
Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku będzie Państwa zgoda (art. 6 ustęp 1 lit a) RODO).
3) imiona i nazwiska Rodziców Uczestnika, adres zamieszkania (dane zawarte w oświadczeniu Rodziców) - w celach:
•

dowodowych (potwierdzenie poinformowania Rodziców o zasadach uczestnictwa w zajęciach), dla zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym uzasadnionym interesem;
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•

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem;

Podstawą prawną przetwarzania w tych wypadkach będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ustęp 1 lit. f)
RODO)
5. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
a) właścicielowi budynków szkolnych w obiekcie przy ul. Limanowskiego 15 w Warszawie, to jest spółce IDNA
Investments Sp. z o.o. [w przypadku zajęć odbywających się przy ul. Limanowskiego 15];
b) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, np. firmom prawniczym, informatycznym, firmom
zapewniającym ochronę mienia Administratora, firmom audytorskim.
Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Państwa
dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.
6. Okres przechowywania danych
TBS przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane, w
szczególności przez okres udziału Uczestnika w zajęciach i przez okres przedawnienia roszczeń lub, jeśli jest to konieczne, w
celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.
7. Przysługujące Państwu uprawnienia
1) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych Państwa oraz Uczestnika, jak również oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2) W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
5) W zakresie w jakim Państwa lub Uczestnika dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w
sposób zautomatyzowany, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.
6) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane przez
Państwa dane osobowe.
9. Źródło danych
Dane osobowe (imię i nazwisko) Uczestnika otrzymaliśmy od organizatora zajęć, a Państwa dane osobowe bezpośrednio od
Państwa.
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