
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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 dalej „RODO”) informujemy, że: 

Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wpisana  
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000629007, kapitał zakładowy 5000,00 zł, z siedzibą  
al. Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław, NIP 8971826646, REGON 364990963, informuje, że:  

1) jest administratorem Państwa danych osobowych; 
2) przetwarza: 
a) dane osobowe  m.in.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, stan zdrowia, 

wizerunek,  
b) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem 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), dalej jako „RODO”. 

W przypadku wszelkich pytań, wątpliwości oraz żądań dotyczących ochrony danych osobowych jesteśmy dla 
Państwa dostępni pod adresem e-mail iod@terranova.edu.pl.  lub numerem telefonu 502476344 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

1) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o kształcenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 
lit. b RODO); 

2) w celu zawarcia i wykonania umowy o kształcenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
3) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 
ust. 1 lit. f RODO); 

4) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed 
roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 
lit. f RODO); 

5) w celu realizacji obowiązków związanych z kształceniem ucznia (wynikających w przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym ustawy – Prawo oświatowe, co jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

6) w celu realizacji pozostałych zobowiązań publicznoprawnych, co jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy o kształcenie. 
Jeżeli nie podadzą nam Państwo danych osobowych, możemy odmówić zawarcia umowy. 
Państwa dane osobowe Administrator może udostępniać: podmiotowi prowadzącemu Szkołę, kancelarii 
prawnej, administratorowi systemów informatycznych, podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową, a także 
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom (w przypadku konieczności prowadzenia 
rozliczeń), organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem 
wykonania ciążących na nas obowiązków (np. Urząd Skarbowy, Kuratorium Oświaty, organy j.s.t., komisje 
egzaminacyjne). 
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 
Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów archiwizacji wymagany 
przepisami prawa, nie krócej jednak niż przez okres przechowywania dokumentów podatkowych i dotacyjnych 
Administratora związanych z zawartą umową. 
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 
W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa: 
1) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii; 
2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  
3) prawo do przenoszenia danych; 
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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