
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DLA KLIENTÓW CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH IMPULS  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) informuję, iż: 
 
1) administratorem danych osobowych Państwa jako 
opiekunów prawnych dzieci korzystających ze świadczonych 
przez nas usług jest „IMPULS” – CENTRUM JĘZYKÓW 
OBCYCH REDEL TATIANA, ul. Bogucińska 61A, 32-310 
Klucze, NIP: 6371275119; 

2) przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk 
osób korzystających z naszych usług oraz ich opiekunów 
prawnych (w przypadku klientów niepełnoletnich), numeru 
PESEL, adresu zamieszkania oraz kontaktowych numerów 
telefonów i adresów e-mail. Przetwarzamy również dane 
osobowe w postaci wizerunków naszych kursantów 
związanych z ich aktywnością w naszej placówce (np. zdjęcia 
pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez 
Impuls). W odniesieniu do klientów biura tłumaczeń, 
przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do realizacji 
zlecenia – a w szczególności dane identyfikujące i kontaktowe 
osoby reprezentującej klienta. Wszystkie te dane są 
niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z 
umowy o świadczenie usług; 

3) dane osobowe przetwarzane będą:  

a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług 
edukacyjnych; 

b) w celach statystycznych, w celu rozwoju oferty  
i poprawy jakości świadczonych przez nas usług; 

c) w celu marketingu usług własnych –  
w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach 
oraz usługach; 

d) za Państwa odrębną zgodą w celu realizacji 
marketingu podmiotów trzecich – naszych partnerów i firm 
sponsorskich; 

e) w celu organizacji wydarzeń specjalnych – takich 
jak pikniki, spotkania integracyjne, wyjazdy, kolonie, 
przyjęcia urodzinowe; 

5) podstawą przetwarzania jest zawarta umowa o 
świadczenie usług, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Niektóre z 
danych osobowych (np. zdjęcia, filmy) przetwarzane są w 
oparciu o Państwa dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO) Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub 
wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez nas 
niektórych usług. 

6) przekazane przez Państwa dane osobowe będą 
przechowywane przez czas trwania kursu i okres 6 lat po 
jego zakończeniu – co odpowiada okresowi przedawnienia 
ewentualnych roszczeń. Po upływie tego okresu dane 
osobowe zostaną trwale usunięte z systemów 
informatycznych a dane papierowe – zniszczone.  

7) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie oparte było na 
Państwa zgodzie - prawo do wycofania zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas 
danych w trakcie świadczenia usług może jednak wiązać się z 

brakiem możliwości prawidłowego świadczenia przez nas 
usług edukacyjnych; 

8) na terenie naszej placówki może być stosowany 
monitoring wizyjny. Służy on wyłączenie zapewnieniu 
bezpieczeństwa na terenie obiektu. Dane z monitoringu będą 
przechowywane bezpośrednio przez nas nie dłużej niż 3 
miesiące i udostępnione wyłącznie uprawnionym podmiotom 
(np. policja, sądy) w uzasadnionych przypadkach. 

9) posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż 
przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO); 

10) podanie przez Państwa danych osobowych jest 
warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie 
przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług lub 
rozwiązanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych;  

11) nie stosujemy profilowania w rozumieniu RODO ani nie 
podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na 
profilowaniu; 

 


