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a. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE
MASTER LANGUAGE
1. Formularz kontaktowy.
Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych
formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych
niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie adresu email jest obowiązkowe. Jego niepodanie skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi na zapytanie.
Podanie imienia i nazwiska jest dobrowolne.
Dane Osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu identyfikacji
nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną
przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania Danych Osobowych do wykonania umowy o
świadczeniu usługi.
2. Formularz kontaktowy - testy.
Zapewniamy możliwość sprawdzenia swojego poziomu znajomości języka obcego przy użyciu
elektronicznych testów poziomujących. Skorzystanie z testu wymaga podania Danych Osobowych
niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i przekazania wyników testu oraz sugerowanego poziomu
znajomości języka. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe. Jego niepodanie skutkuje brakiem
możliwości przesłania wyników testu. Podanie imienia i nazwiska, miejsca nauki jest dobrowolne.
Dane Osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym - testy są przetwarzane w celu
identyfikacji nadawcy i dostarczenia mu informacji zwrotnej dotyczącej rozwiązanego testu
poziomującego na naszej stronie – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest tu
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy świadczenia usługi. Testy przetrzymywane są na
naszym serwerze przez 30 dni, a następnie usuwane. Dane osobowe przetrzymywane są tak długo,
dopóki nie wycofasz zgody na ich przetwarzanie.
b. MARKETING

1. Marketing bezpośredni.
Twoje Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez Master Language Marzena Zarzycka
do kierowania do Ciebie treści marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile
wyrazisz na te działania zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.
c. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim,
które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę
prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

d. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Przysługują Ci następujące prawa:







dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Aby dokonać którąkolwiek z powyższych czynności wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres
office@ml.waw.pl.
Prawo do sprzeciwu
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do
celów marketingu bezpośredniego. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie.
Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z
przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
e. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, dopóki nie wycofasz zgody na ich
przetwarzanie. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia przez nas usług, jak i w celach
marketingowych. Jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas
zaprzestaniemy ich przetwarzania, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres
e-mail, oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetrzymywać przez okres 3 lat w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

f.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w
jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie
operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych
pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam
gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.
g. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Master Language Marzena Zarzycka.
W każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych możesz kontaktować się z właścicielem
szkoły i administratorem danych osobowych na adres e-mail: office@ml.waw.pl
h. ZMIANY POLITYKI
Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym
zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego

Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować
Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail.

