
Informacje o administratorze oraz zasadach przetwarzania danych osobowych  

Wiem, że powyższa zgoda jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia niniejszej deklaracji oraz udziału w dalszym procesie 
związanym z zawarciem umowy o przeprowadzenie kursu w wybranej przeze mnie filii szkoły języka angielskiego dla dzieci  
i młodzieży prowadzonej przez franczyzobiorcę Administratora.  

1. Administratorem danych osobowych osoby składającej deklarację oraz danych osobowych dziecka podanych  

w niniejszym  formularzu będzie ES EDUCATION Bochińska i Wspólnicy Spółka Komandytowa, wpisana  
do rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy  
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000883647, ul. Pl. Wilsona 4/15,  
01-626 Warszawa, NIP: 5252852107, adres e-mail: d.osobowe@earlystage.pl (także: „Administrator”).  

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1  

lit a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celu w niej wyrażonym. Podane dane osobowe będą 
przechowywane do czasu zakończenia procesu zawarcia umowy o przeprowadzenie kursu języka angielskiego z franczyzobiorcą 
Administratora prowadzącym wybraną filią szkoły języka angielskiego dla dzieci i młodzieży, jednakże nie dłużej niż do momentu 
ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym  
w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych  
(z uwzględnieniem okresów przedawnienia).  

3. Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń tj. z uwagi na to,  

że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Dane osobowe w tym zakresie będą przechowywane  
przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek 
prawny. Na tej podstawie nie będą przetwarzane dane dziecka. 

4. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy z podmiotem  prowadzącym  

w oparciu o umowę franczyzy filię EARLY STAGE, jest dobrowolne, przy czym niezbędne do złożenia deklaracji  zapisu oraz 
udziału w dalszym procesie związanym z zawarciem umowy o przeprowadzenie kursu języka angielskiego w wybranej filii szkoły 
języka angielskiego dla dzieci i młodzieży prowadzonej  przez franczyzobiorcę Administratora.  

5. Administrator nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.  

6. Administrator informuje również, że dane osobowe przetwarzane są przy pomocy usług Google LLC, a tym samym dochodzi 

do przekazywania tych danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Przekazanie takie jest możliwe, gdyż podmiot Google LLC powołuje się w swoich politykach prywatności lub innych zasadach 
dotyczących ochrony danych osobowych na standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Informacje 
o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Google LLC znajdują się w dostępnych na jego stronach www 
dokumentach związanych z ochroną danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US . 

7. Masz prawo: 1) w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody  

nie wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 2) żądania  
od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)  
lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przeniesienia danych do innego administratora; 3) wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych - Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

9. Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie 

swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: d.osobowe@earlystage.pl lub w inny dogodny sposób. 

9. Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe, jak również może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w innych 

zakresach, podmiotom współpracującym z Administratorem, a w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, czy innym 
podmiotom świadczącym usługi wspierające działalność Administratora. Zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania 
danych osobowych Administrator wymaga od podmiotów będących procesorami zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony 
prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.  
 


