
Drodzy Studenci, Szanowni Państwo, 

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; tzw. RODO) niniejszym informujemy Pań-
stwa, zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia, że Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail są
przetwarzane przez Szkołę Językową Dialog School of Polish z siedzibą w Krakowie (31-514), Al.
płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 27/3 w celu informowania o bieżących wydarzeniach związanych
z działalnością Szkoły oraz prowadzonych przez nią kursów. Państwa dane osobowe nie są prze-
kazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ww. rozporządzenia, tj. do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.
do celów zawierania umowy na kurs językowy, informowania o bieżącej działalności Szkoły, które
wyraziły chęć otrzymywania takich informacji i udostępniły w tym celu swój adres e-mail.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że zgodnie z ww. rozporządzeniem każda osoba, której dane
ww. Szkoła przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do
ich przenoszenia. Podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informa-
cji w ramach prowadzonej przez ww. Szkołę działalności.

Państwa dane nie podlegają proflowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do żadnych kra-
jów trzecich, będą przetwarzane wyłącznie na terenie RP, zgodnie z celami Szkoły.

Szkoła Językowa Dialog School of Polish dokłada najwyższych starań, aby wszystkie przetwarza-
ne w ramach jej działalności dane osobowe były zabezpieczone przed nieautoryzowanym udo-
stępnieniem osobom i podmiotom trzecim. W tym celu wdrożono środki organizacyjne i technicz-
ne zapewniające bezpieczeństwo i poufność przetwarzanym danym.
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