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POLITYKA PRYWATNOŚCI W CJO „EURO” W NAMYSŁOWIE   

 
Szkoła Języków Obcych , Biuro Tłumaczeń 

Centrum Szkoleniowe, Egzaminacyjne PTE General 
Namysłów, ul. Reymonta 10,   tel. 507 159 080, 510 266 131 

sekretariat@cjoeuro.pl  www.cjoeuro.pl 
 

 

  

Polityka Prywatności 
w odniesieniu do zmian związanych z wprowadzeniem RODO 

 

Co to jest RODO ? 

 

RODO to powszechnie używany skrót od nazwy :  
 

− Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 
− Akt prawny wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku  

 

Cel RODO : 
 

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. 
  

Co znajduje się w Polityce Prywatności ? 

 

Centrum Języków Obcych "EURO" w Polityce Prywatności informuje o poniższych kwestiach : 

 
– w jakim celu Państwa dane są przetwarzane 
– kto jest ich Administratorem 
– jakim podmiotom mogą zostać udostępnione  
– jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą 

Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami. 

 

 

 

Nazwa dokumentu                                                   : Polityka prywatności 
Data zatwierdzenia dokumentu                            : 24 maja 2018 r. 
Data rozpoczęcia obowiązywania dokumentu   : 25 maja 2018 r.  
 

 

 

 

 

http://www.cjoeuro.pl/
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Polityka prywatności 
 

Dokument pod nazwą „Polityka Prywatności” jest wyrazem dbałości o prawa osób współpracujących oraz 
uczących się w Centrum Języków Obcych "EURO" w Namysłowie.  
 

Powyższy dokument jest również wywiązaniem się z obowiązku informacyjnego wynikającego z :  
 

✓ dyspozycji normy prawnej skodyfikowanej w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                    
i Rady (UE) Nr 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 osobowych) (Dz. Urz. 
UE L119 z 4.05.2016) – zwanym w dalszej części dokumentu w skrócie pod nazwą „RODO”. 

 

 

Informacyjnie podajemy, że  
opisane poniżej zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku. 

  

§ 1  
Administrator danych osobowych : 

  

Administratorem Pana/ Pani / Państwa danych osobowych jest : 

 

Centrum Języków Obcych "EURO" w Namysłowie  
 

siedziba :  
 

46 – 100 Namysłów, ul. Reymonta 10 

 tel./fax. : 77/ 410-55-99,  507 159 080 

mail : sekretariat@cjoeuro.pl  

www. cjoeuro.pl  

  

§ 2 
Dane osobowe : 

  

Definicja zgodnie z art. 4 RODO : 

 

− ”dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej, a więc osobie, której dane dotyczą;  

− możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio 
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer 
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych 
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową 
lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 
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W szczególności 

CJO „EURO” w Namysłowie przetwarza następujące dane osobowe : 

 

W przypadku osób fizycznych przetwarzamy następujące dane osobowe : 

 

1) imię, (imiona), nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, NIP, adres zamieszkania, zameldowania, 
numer telefonu, adres mailowy, Nr rachunku bankowego, w tym także prawo do wizerunku w 
postaci fotografii czy też wideofilmowania na terenie szkoły lub podczas zajęć lekcyjnych czy też 
pozalekcyjnych w CJO EURO, na stronie internetowej CJO EURO www.cjoeuro.pl oraz na profilu 
Szkoły na portalu społecznościowym Facebook; 

 

W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo następujące dane osobowe : 

 

2) NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego; 

  

§ 3 

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych : 

 

Dla potrzeb prawidłowego przetwarzania danych osobowych wymagana jest podstawa prawna.  

W przypadku korzystania przez Kursantów z usług Centrum Języków Obcych "EURO" w Namysłowie 
wystąpią trzy podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych, mianowicie : 

 

1. Konieczność przetwarzania danych osobowych Kursantów w celu zawarcia lub wykonania z ich 
udziałem w charakterze strony umowy z Centrum Języków Obcych "EURO" w Namysłowie lub do 
podjęcia na żądanie Kursantów działań na ich żądanie przed zawarciem umowy; 

 

Informacyjnie podać należy, że brak woli ze strony Kursanta w przedmiocie podania czy też udostępnienia 
danych osobowych skutkować będzie niemożnością zawarcia i wykonania umowy bądź prowadzenia 
czynności zmierzających do zawarcia umowy. 

 

2. Konieczność przetwarzania danych osobowych Kursantów do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią; 

 
3. Dobrowolna zgoda Kursanta na sprzedaż usług oferowanych przez CJO „EURO” w Namysłowie 
bądź na archiwizację jego danych osobowych czy też na działania marketingowe CJO „EURO”                    
w Namysłowie; 

 

Kursant może udzielić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w w/w pkt 3 na 

kilka sposobów :  
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− wypełniając stosowny Formularz Zgłoszeniowy w CJO „EURO” w Namysłowie  
 

− zapisując się i uczestnicząc w kursach językowych bądź szkoleniach organizowanych przez Centrum 
Języków Obcych "EURO" w Namysłowie  

 

 

Informacyjnie podać należy, że udzielenie przez kursanta takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak 
jej brak może uniemożliwić wykonanie pewnych czynności, jak chociażby wysyłanie korespondencji 
kontaktowej, marketingowej lub udział w danym kursie, szkoleniu czy też językowym projekcie 
edukacyjnym. 
  

§ 4 
Okres przetwarzania danych : 

  

➔ Dla danych przetwarzanych na podstawie : 
  

− konieczności przetwarzania danych osobowych Kursantów dla potrzeb zawarcia lub wykonania 
umowy 

                                                                         oraz 

− konieczności przetwarzania danych osobowych Kursantów do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią 

 

 przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora, dodatkowo z zachowaniem okresów 
wynikających z przepisów prawa; 

  

➔ Dla danych przetwarzanych na podstawie : 
  

− Dobrowolnej zgody Kursanta 

 

 przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania; 

  

§ 5 
Przekazywanie danych osobowych : 

  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w § 4 Kursanta dane osobowe 
mogą zostać udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami wymienionych kursantów danych osobowych 
są wyłącznie : 

 

Podmioty, które przetwarzają dane osobowe Kursantów w imieniu Administratora na podstawie zawartej 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. :  
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 Biuro Księgowe Centrum Języków Obcych "EURO"  

  
 prowadzący zajęcia lektorzy; 
 
  

§ 6 
Uprawnienia związane z faktem przetwarzania danych osobowych : 

  

➔ Dla danych przetwarzanych na podstawie : 
  

− konieczności przetwarzania danych osobowych kursantów do zawarcia lub wykonania umowy 
względnie skorzystania z Ogólnych Warunków Prowadzenia Kursów Językowych w Centrum 
Języków Obcych „EURO” w Namysłowie 

 

− konieczności przetwarzania danych osobowych kursantów do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią 

 

Kursantowi, którego dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa : 

 

1.Prawo dostępu do danych w rozumieniu art. 15 RODO 

2.Prawo do sprostowania danych w rozumieniu art. 16 RODO 

3.Prawo do usunięcia danych w rozumieniu art. 17 RODO 

4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 18 RODO 

5.Prawo do przenoszenia danych w rozumieniu art. 20 RODO 

6.Prawo do sprzeciwu w rozumieniu art. 21 RODO 
 

 

Informacyjnie podać należy, że Kursant może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego 
żądania na adres mailowy : sekretariat@cjoeuro.pl.  

Alternatywnie żądanie w powyższym zakresie można złożyć również drogą listowną poprzez wysłanie na 
adres korespondencyjny Administratora danych listu poleconego zawierającego takie żądanie. 

  

➔ Dla danych osobowych przetwarzanych na podstawie : 
  

− dobrowolnej zgody Kursanta  

 

Kursantowi, którego dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące prawa : 

 

1.Prawo dostępu do danych w rozumieniu art. 15 RODO 
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2.Prawo do sprostowania danych w rozumieniu art. 16 RODO 

3.Prawo do usunięcia danych w rozumieniu art. 17 RODO 

4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 18 RODO 

5.Prawo do przenoszenia danych w rozumieniu art. 20 RODO 

6.Prawo do wycofania zgody w rozumieniu art. 7 RODO 
 

 

Informacyjnie podać należy, że Kursant może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego 
żądania na adres mailowy : sekretariat@cjoeuro.pl.  

Alternatywnie żądanie w powyższym zakresie można złożyć również drogą listowną poprzez wysłanie na 
adres korespondencyjny Administratora danych listu poleconego zawierającego takie żądanie. 

  

➔ Odpowiedź Administratora 
  

Administrator danych osobowych Kursanta ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która 
zgłosiła żądanie, w zakresie podjętych działań w rozumieniu art. 12 RODO. 

  

➔ Skarga 
  

Na działania Administratora Kursantowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorującego. 

  

§ 7 
Zmiany w polityce prywatności : 

  

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt w niniejszej 
Polityce Prywatności. Aktualne brzmienie Polityki Prywatności wraz z informacją o dacie rozpoczęcia jej 
obowiązywania jest dostępne pod adresem: www.cjoeuro.pl. 

 
 

 


