
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ 

Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest TEB Edukacja sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 

Poznań oraz Publiczne Technikum Informatyczne „Computer College” w Koszalinie,  

ul. H. Modrzejewskiej 71, 75-728 Koszalin. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych 

osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych: Rafał Surowy, iod@teb-edukacja.pl 

 

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS 

PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi 

W celach realizacji usług edukacyjnych, podejmowania niezbędnych czynności przed zawarciem 

umowy oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na 

podstawie zawartej umowy lub ustawy systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, przez czas: 

1. 50 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy w przypadku 
dokumentacji szkolnej, 

2. okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. 
szkoleń). 

W celach uzyskiwania dotacji oświatowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie 

przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przez okres wskazany w tych przepisach. 

Poza tym Twoje dane będziemy przetwarzali również w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi 

i ich dochodzeniu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane te przetwarzamy do momentu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa. 

  

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH 

DANYCH OSOBOWYCH? 

Masz prawo żądania: 

1. dostępu do treści Twoich danych, 
2. sprostowania Twoich danych, 
3. usunięcia Twoich danych w uzasadnionych przypadkach, 
4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych, 
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, 
6. przenoszenia Twoich danych, 
7. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, o ile następuje ono na podstawie Twojej 

zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych dokonywane przez nas przed jej 
cofnięciem.  

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. 

Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi 
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jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich 

danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi. 

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Jako organ prowadzący szkoły na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci 

najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na 

nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. 

dostawcą usług przechowywania danych). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych 

podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez 

nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora 

z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. 

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku 

z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy 

dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają 

w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez 

Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji 

wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony 

zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 

Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie 

w na adres email Inspektora Ochrony Danych. 

Może zaistnieć również konieczność, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji 

właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom, czy to 

publicznym czy prywatnym. Niemniej zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia 

danych osobowych analizowany jest wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobom lub podmiotom 

nieuprawnionym. 

 


