
 
 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w odniesieniu do:  

• Osób kontaktujących ze Szkołą Języków Obcych BLACK HORSE  

informujemy, że: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane 

Pani/Pana dane osobowe, jest Szkoła Języków Obcych BLACK HORSE z siedzibą pod 

adresem: ul. POW 3, 98-300 Wieluń. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, 

rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Szkoły Języków Obcych BLACK HORSE. Prawnie uzasadnionym interesem jest 

udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie oraz nawiązanie kontaktu. 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą̨ upoważnieni pracownicy Szkoły Języków 

Obcych BLACK HORSE, jak też podmioty udzielające Szkole Języków Obcych BLACK 

HORSE wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia 

(np. dostawcy usług IT).  

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia 

zapytania oraz udzielenia odpowiedzi. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo 

przez okres 12 miesięcy. 

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada 

Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• usunięcia danych osobowych; 

• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie 

jest warunkiem rozpatrzenia przez nas korespondencji. 

7. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Szkołę 

Języków Obcych BLACK HORSE można kontaktować się z osobą odpowiedzialną za 

ochronę danych osobowych pod adresem e-mail: marta@blackhorse.edu.pl . 
 


