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 opiekunów (nazywanych dalej „Opiekunami”) dzieci biorących udział w zajęciach pod
nazwą: Mums&Tots („zajęcia”) zorganizowanych w ramach działalności oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej
prowadzonej przez TBS, w budynku przy ul. Dąbrowskiego 84 w Warszawie.
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji o warunkach, zasadach i regułach stosowanych do
przetwarzania danych osobowych Opiekunów.
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. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, podstawa prawna i cele przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać następujące dane: imiona i nazwiska Opiekunów – w celu kontroli dostępu do pomieszczeń ADO oraz
zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej prowadzonej przez ADO,
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 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)
4. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
1)

podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, np. firmom prawniczym, informatycznym, firmom
zapewniającym ochronę mienia Administratora, firmom audytorskim;

2) jedynemu wspólnikowi ADO, to jest spółce "Nord Anglia Education Limited” z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania,
innym spółkom z grupy kapitałowej ADO, podmiotom świadczącym usługi doradcze i audytorskie na rzecz jedynego
wspólnika ADO;
3) szkole podstawowej prowadzonej przez ADO.
Jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Państwa
dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.
5. 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 Opiekuna w zajęciach i przez okres przedawnienia roszczeń lub, jeśli jest to konieczne, w
celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.
6. Przysługujące Państwu uprawnienia
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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 Państwa lub Uczestnika dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w
sposób zautomatyzowany, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych.
4) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Uprawnienia, o których mowa w pkt. 1)-3) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób
określony w pkt. 2 powyżej.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane przez
Państwa dane osobowe.
8. Źródło danych
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od rodziców lub opiekunów prawnych dziecka uczestniczącego w zajęciach
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