
W jaki sposób chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe- obowiązki informacje 

Rodo 

 

Ochrona danych osobowych jest zawsze naszym priorytetem stanowi istotny element naszej 

wiarygodności i zaufania do klientów. Aby zapewnić  waszym danym  maksymalną ochronę 

przygotowaliśmy niniejszy dokument. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. 

 

Od 25 maja 2018 r. wszystkie kraje Unii Europejskiej mają obowiązek stosowania przepisów 

Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych ( dalej: Rodo), czyli Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

1. Jak przetwarzamy Twoje  dane osobowe? 

Jako Medical English  w świetle przepisów jesteśmy administratorem  danych osobowych. 

Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z 

umową i obowiązującymi przepisami.  

 

2. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy  Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe uzyskane przy  zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania  

wykorzystujemy w następujących celach: 

 

a)  zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy o świadczenie usług edukacyjnych , w 

tym zapewnienia poprawnej  jakości  świadczonych usług  –przez czas trwania umowy 

i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b Rodo); 

b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych  np.: wystawianie faktur i  

przechowywanie faktur oraz dokumentów  księgowych; 

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków  prawnych  będziemy korzystać: 

• przez czas wykonywania umowy, np. wystawiania faktury (podstawa prawna: art. 6 

ust.1 c  Rodo); 

• przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać  dane, np. podatkowe;  

lub 

• przez czas w którym możemy podnieść konsekwencje  prawne  niewykonania 

obowiązku, ( podstawa prawna 6 ust.1 f  Rodo). 

 

c)  tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze wewnętrzne  potrzeby np. planowanie 

rozwoju świadczenia usług edukacyjnych, badania marketingowe- przez czas trwania 

umowy, a następnie nie dłużej niż okres, po którym przedawniają się roszczenia 

wynikające  umowy; 

d) prowadzenia dokumentacji  w celu  świadczenia usług edukacyjnych imiona i adresy 

e-mail   oraz inne dane  podane w formularzu zgłoszeniowym; 

e) wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w 

oparciu m.in. o dane o ofercie, z której  korzystasz – przez czas trwania umowy. 

f)ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje dochodzenie przez nas roszczeń 

z tytułu umowy  lub zawiadomienia właściwych organów- przez okres po którym 

przedawniają się roszczenia wynikające z umowy. 

 

 

 



 

3. Komu przekazujemy  dane? 

Twoje  dane przekazujemy: 

a)  podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam 

narzędzia teleinformatyczne, 

b)podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, księgowe, konsultacyjne, audytowe, 

pomoc prawną.  

c)innym administratorom  danych przetwarzającym dane we własnym imieniu 

e) podmiotom prowadzącym działalność  pocztową lub  kurierską  

f) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą ( banki, instytucje płatnicze) w celu 

dokonywania zwrotów na Twoją  rzecz lub w celu zapewnienia  działalności  usługi 

polecenia zapłaty 

g) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, 

prawnych- w zakresie w jakim staną się administratorem danych. 

 

4. Przysługujące uprawnienia 

Możesz złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o: 

• sprostowanie (poprawienie) danych,  

• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,  

• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych 

– stosownie do złożonego wniosku, 

• dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię 

danych), 

• przeniesienie danych do innego administratora danych  

(w zakresie określonym w art. 20 RODO). 

 

Z przysługujących praw  możesz skorzystać wysyłając wniosek  na adres: 

help@medical-english.pl 

Aby mieć pewność, że realizujemy wniosek skierowany do nas, możemy prosić o 

podanie dodatkowych informacji uwierzytelniających. 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z 

przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz  skorzystać, zależeć będzie np. od 

podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich  danych oraz od celu ich 

przetwarzania.  

 

5. Prawo sprzeciwu 

Niezależnie od wyżej wymienionych praw, możesz w dowolnym momencie wnieść 

sprzeciw wobec przetwarzania Twoich  danych. Po przyjęciu wniosku, jesteśmy 

zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich  danych w celu (świadczenia usług 

edukacyjnych). 

 

 

6. Skarga 

Masz prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli 

uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 

 

 

 

 



7. Kontakt i informacje 

  

Adres naszej siedziby  i adres do korespondencji:  

Medical English  

ul. Popularna 36 lok.1  

02-467 Warszawa 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  help@akkademus.pl 

 

 

  


