SZKOŁY NIEPUBLICZNE W BIELAWIE
ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa
tel./fax. 074/ 833 13 77; 074/ 833 77 77 , email:centrump@vp.pl, www.michalska.pl
Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (określane
jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych przez Szkoły
Niepubliczne w Bielawie (w rozumieniu „Regulaminu w sprawie ochrony danych osobowych w Szkołach
Niepublicznych w Bielawie”) po 25 maja 2018 roku.
Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych są Szkoły Niepubliczne w Bielawie (w rozumieniu „Regulaminu w sprawie
ochrony danych osobowych w Szkołach Niepublicznych w Bielawie”) znajdujące się w budynku przy ul.
Wolności 105 ; 58-260 Bielawa NIP 882 111 05 21.
W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie ochrony Państwa danych, prosimy o kontakt z nami przez
mail: centrump@vp.pl.
O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które zbierane są w ramach korzystania z naszych usług, w tym: rekrutacja do
szkół, rekrutacja na studia podyplomowe stopnia w ramach współpracy z uczelniami wyższymi , rekrutacja na
studia I i II stopnia w ramach współpracy z uczelniami wyższymi, oferty szkoleniowej, informacje
o planowanych i/lub organizowanych szkoleniach, kursach, konferencjach i innych formach szkoleniowo
doradczych . Danymi tymi są:
imiona i nazwiska, imiona i nazwisko rodziców, data urodzenia, PESEL, numer telefonu, adres e-mailowy, adres
stały i adres kontaktowy, ukończone szkoły.
W jakim celu chcemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane potrzebne nam są aby:
 przeprowadzić rekrutację do poszczególnych typów szkół (w tym rekrutację na studia we współpracy
z uczelniami wyższymi);
 informować o propozycjach szkoleniowych przygotowanych przez Szkoły Niepubliczne w Bielawie;
 zindywidualizować je do Państwa zainteresowań oraz potrzeb (w skazanych przez Państwa
w bezpośrednich rozmowach, zgłoszeniach telefonicznych i/lub pisemnych ankietach).
Państwa dane podane bezpośrednio lub przy zgłoszeniach drogą elektroniczną na email centrump@vp.pl są
niezbędne do realizacji naszych usług edukacyjnych i umożliwiają prawidłowy ich przebieg.
Przetwarzanie informacji o Państwa preferencjach, potrzebach, zainteresowaniach i dopasowywanie oferty
Szkół Niepublicznych w Bielawie (w rozumieniu „Regulaminu w sprawie ochrony danych osobowych
w Szkołach Niepublicznych w Bielawie”) jest usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych.
Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
Państwa dane są przez nas przetwarzane na czas wykonania danej usługi lub do momentu wyrażenia przez
Państwa prośby o ich usunięcie oraz ograniczenie ich przetwarzania.
Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie będą przez nas przekazywane innym podmiotom przetwarzającym, poza
niezbędnymi do wypełnienia celu, dla jakiego są nam przekazywane.
Będą to również firmy świadczące nam usługi firmy IT.
Jakie mają Państwo prawo w stosunku do swoich danych?
Jest to prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się na podstawie Państwa
dobrowolnej zgody.

