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Szanowni Państwo,  

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z tzw. RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest World School sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie 

(62-002), ul. Obornicka 124, posiadający numer REGON: 388034455 oraz NIP: 9721314093. 

2. World School sp. z o.o. jest organem prowadzącym Zespół World School w Suchym Lesie, w skład którego 

wchodzi m.in.: World Primary School Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi oraz 

Magic World Preschool Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole w ramach, których przetwarzane są podane 

przez Państwa dane. 

3. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: World School sp. z o.o., 

ul. Obornicka 124, 62-002 Suchy Las lub e-mail: kontakt@world-school.pl 

4. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo się 

kontaktować poprzez e-mail:  odo@world-school.pl 

5. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są dla Państwa na naszej stronie 

internetowej. 

6. Podstawowe pojęcia używane w klauzulach informacyjnych: 

a.  „RODO” 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), 

b. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, 

którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora 

takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, 

c. „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub 

zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, 

utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub 

innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, 

d. „Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 

polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 

fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby 

fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 

zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
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e. „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, 

który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli 

cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, 

to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator 

lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania 

f. „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, 

g. „Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu 

ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą 

otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem 

państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te 

organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do 

celów przetwarzania, 

h. „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie 

woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania 

potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, 

i. „Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do 

przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego 

ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w 

inny sposób przetwarzanych, 

j. „Dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby 

fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia. 

 

7. Przetwarzając dane osobowe administrator kieruje się następującymi zasadami: 

a. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, 

rzetelność i przejrzystość”), 

b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób 

niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów 

badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 

za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”), 

c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane 

(„minimalizacja danych”), 

d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane 

osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub 

sprostowane („prawidłowość”), 

e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie 

dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można 
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przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w 

interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy 

art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane 

dotyczą („ograniczenie przechowywania”), 

f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę 

przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem 

lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i 

poufność”). 

8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, gdy – i w 

takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów, 

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej 

osoby fizycznej, 

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 

tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 

ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

 

9. Przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 RODO: ujawniających 

pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 

przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych 

w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub 

orientacji seksualnej tej osoby, jest zabronione. Przetwarzanie kategorii danych dotyczących stanu zdrowia 

odbywa się na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h: przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej 

lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki 

zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki 

zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub 

zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których 

mowa w ust. 3 RODO.  
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10. Obowiązki Administratora Danych Osobowych 

a. na podstawie art. 24 RODO administrator wdrożył szczegółowe polityki i procedury przetwarzanych 

danych osobowych, 

b. na podstawie art. 33 ust. 5 RODO Administratorzy dokumentują wszelkie naruszenia ochrony danych 

osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte 

działania zaradcze w prowadzonym rejestrze naruszeń. 

 

Informacja o plikacj cookies 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach 

cookies. Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, 

przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki 

cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika 

serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy 

oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera 

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego. 

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Celem zapewnienia 

najwyższej jakości serwisu, dokonujemy analizy plików z logami w celu określenia czy struktura strony nie 

zawiera błędów, jakie podstrony przeglądane są najczęściej itp.  Zebrane logi przechowywane są przez czas 

nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są 

ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na ich podstawie mogą być 

generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze zestawienia w postaci statystyk nie 

zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające serwis. 

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików 

cookies. 

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, 

ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik końcowy może samodzielnie 

i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również może usunąć pliki cookies 

korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody 

na korzystanie z plików cookies, użytkownik końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję 

odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania. 

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies: 

 pliki uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika 
końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach 
serwisu; 
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 pliki statystyczne – wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika 
końcowego z serwisu internetowego; 

 pliki funkcjonalne – wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego ustawień 
i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony 
internetowej, itp. 

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów 

najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami 

producenta: 

 Internet Explorer – http://support.microsoft.com/ 

 Chrome – http://support.google.com/chrome/ 

 Safari – http://support.apple.com/ 

 Firefox – http://support.mozilla.org/pl/ 

 Opera – http://help.opera.com/Windows/ 

Urządzenia mobilne: 

 Android – http://support.google.com/chrome/ 

 Safari – http://support.apple.com/ 

 Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/ 

Narzędzia i treść z innych firm 

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. 

Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate), Youtube (filmy), 

IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne). Korzystanie z aplikacji innych 

firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. 

Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce 

prywatności danego podmiotu. 

Prawa autorskie 

Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także 

mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów 

polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o 

ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu 

wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz 

dokonywania ich modyfikacji. Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie 

posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego 

zawartości. Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do 

tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, 

mylący i niezgodny z prawdą. 


