
Zgoda na przetwarzanie danych przez stronę
internetową GoodLuck.pl (RODO)

Szanowni Państwo,

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie 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) a w szczególności 
przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczność wystawienia faktury lub rachunku, w 
związku z realizacją zamówienia- na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b. RODO. 

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w momencie zamówienia 
usługi.

Administratorem Państwa danych jest; 

Szkoła Języka Angielskiego GOOD LUCK 32-700 Bochnia, ul. Bernardyńska 10, tel. 14/ 612 33 
13, w godz. 14-19, www.goodluck.pl

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody. Państwa dane są 
przetwarzane wyłącznie w ramach świadczenia usługi tj. przeprowadzenia zajęć języka 
angielskiego. Dane, które są przetwarzane to: E-mail - w przypadku zapisania sie na usługę 
newslettera z poziomu strony www Telefon - w przypadku udostępnienia godzin zajęć poprzez 
elektroniczny podział godzin na stronie: http://goodluck.pl/uczniowie.html

Komu udostępniamy Państwa dane?

Powierzone nam Państwa dane osobowe są przekazywane tylko i wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach firmom trzecim oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa (Urząd Skarbowy, 
ZUS itp.) Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom 
trzecim bez wyraźnej zgody ze strony Państwa.

Jakie przysługują Państwu prawa?  

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- usunięcia danych (w przypadku danych posiadanych dla instytucji powołanych z mocy prawa np. 
Urząd Skarbowy państwa dane będą przetrzymywane tak długo jak obligują nas do tego aktualne 
przepisy skarbowe),
- ograniczenia przetwarzania danych (może się to wiązać z brakiem powiadomienia o końcu usługi, 
które należy wówczas kontrolować we własnym zakresie),
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (j/w może się to wiązać z brakiem 
powiadomienia o końcu usługi, które należy wówczas kontrolować we własnym zakresie). Aby 



zgłosić chęć usunięcia przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt bezpośredni z 
administratorem Państwa danych osobowych.

Uwagi.  

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do 
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w 
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Treść 
niniejszego komunikatu może ulec zmianie. Aktualny i obowiązujący komunikat o RODO znajduje 
się pod tym linkiem: http://goodluck.pl/zgoda-rodo-komunikat.html
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