
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

Od  dniu 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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 określane jako „RODO”, GDPR”).  

Przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych, a także przysługujących Słuchaczom w związku z tym 

prawach: 

1.  Administrator danych osobowych 

Administratorem, czyli podmiotem wykorzystującym dane osobowe  Słuchaczy/Opiekunów jest 

Grażyna Griso „Dante Alighieri Insegnamento Lingua Italiana” Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka 

Włoskiego, ul. Gajowa 8/10 w Poznaniu, NIP 782-122-72-34, REGON 634229565 

2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych. 

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych w „Dante Alighieri Insegnamento Lingua Italiana”jest 

Grażyna Griso, info@scdantealighieri.com.pl, tel. +48600836622; adres ul. Hubalczyków 9 61-695 

Poznań. 

3. Informacje o danych osobowych. 

Dane osobowe otrzymujemy poprzez formularz zgłoszeniowy, przez e-mail, na stronie 

www.scdantealighieri.com.pl oraz po podpisaniu umowy o naukę języka włoskiego 

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Słuchaczy/Opiekunów przez 

„Dante Alighieri Insegnamento Lingua Italiana”. 

Przetwarzane dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy o kurs językowy, w tym do: 

• zakładania i zarządzania kontem lub kontami w Sekretariacie Internetowym, w Bibliotece 

Dante Szkoły, Panelu Słuchacza oraz zapewnienia obsługi tych kont, 

• obsługi zgłoszeń, przesyłanych do Szkoły przez e-mail, formularzy kontaktowych stronie 

Szkoły  na www. scdantealighieri.com.pl  

• kontaktów w celach związanych ze świadczeniem usług oraz marketingowych 

• przesyłania komunikatów SMS w sprawach bieżących, marketingowych oraz dotyczących 

opłat, 

• przetwarzania danych w celach podatkowych i rachunkowych, 

• przetwarzania danych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w tym windykacji 

należności. 

 

5. Wymagania dotyczące danych osobowych. 

Wymagane jest podanie następujących danych osobowych do zawarcia  i wykonania prawidłowo 

umowy, a tym samym świadczenie usług przez Szkołę: 

• imienia i nazwiska uczestnika kursu, 

• imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich uczestników 

kursu, 
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• dokładnego adresu zamieszkania ( w przypadku niepełnoletnich uczestników kursu – 

dokładnego adres zamieszkania rodzica/opiekuna), 

• numeru telefonu (w przypadku niepełnoletnich uczestników kursu – numeru telefonu 

rodzica/opiekuna), 

• adresu mailowego (w przypadku niepełnoletnich uczestników kursu – adresu mailowego 

rodzica/opiekuna), 

• numeru PESEL (w przypadku niepełnoletnich uczestników kursu – także numeru PESEL 

rodzica/opiekuna), 

 

6. Dane dodatkowe zbierane podczas rejestracji, uzupełniania formularza i podpisywania 

umów online, na stronach internetowych www.scdantealighieri.com.pl 

• adres IP komputera 

• wiek uczestnika kursu 

 

7. Uprawnienia wobec „Dante Alighieri Insegnamento Lingua Italiana” w zakresie 

przetwarzanych danych. 

 

• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia 

czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 

• prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 

• prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 

• prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 

• prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi 

danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, 

• prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego 

pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego 

naruszenia RODO, 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

• prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego 

stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu 

danych. 

 

8. Udostępnianie danych osobowych przez  „Dante Alighieri Insegnamento Lingua Italiana” 

do wiadomości: 

– pracowników Szkoły, 

– biur rachunkowych, 

– kancelarii prawnych, 

– krajowego rejestru długów. 



Wszyscy pracownicy Szkoły zostali przeszkoleni w zakresie należytego przetwarzania danych 

osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom 

bezpieczeństwa tych danych. 

9. Przekazywanie zgromadzonych danych osobowych 

Szkoła „Dante Alighieri Insegnamento Lingua Italiana” nie przekazuje i nie będzie przekazywała 

żadnych danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych. 

10. Przechowywanie danych osobowych przez czas obowiązywania umowy, 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, 

• dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi 

wcześniej. 

 

„Dante Alighieri Insegnamento Lingua Italiana” 

Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Włoskiego 

      Poznań, 26-06-2022r. 

 


