
 
               

   

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

DLA KONTRAHENTÓW 

 

W związku z Ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem tzw. RODO przedstawiamy poniżej kilka przydatnych 

informacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

Kto jest administratorem 
danych osobowych? 

 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.  

 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.  

 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  

Z kim można się 
kontaktować w sprawie 
przetwarzania danych 
osobowych? 

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

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

W jakim celu i na jakiej 
podstawie przetwarzamy 
dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z zawieraniem, realizacją                        

i obsługą zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: 

 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - 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, 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze np. do obsługi księgowej, archiwizacja dokumentów, 

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zawartej umowy oraz przez czas wynikający                           

z przepisów prawa w obszarze księgowości nakładany na Administratora, a także do czasu wynikającego z ochrony 

przed roszczeniami. 

Na terenie Zespołu World School w Suchym Lesie prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa dzieci, pracowników i innych osób oraz ochrony mienia (art.6 ust.1 lit. f RODO, a dane przetwarzane będą 

przez okres do 90 dni). 

Komu przekazywane są 
dane osobowe? 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem tj. dostawcom 

systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom 

księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych 

przepisów prawa. 

Jakie mamy prawa w 
związku z ochroną danych 
osobowych? 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, 

usunięcia (jeśli przepisy prawa nie wymagają przechowywania tych danych), przenoszenia, jeśli jest taka 

techniczna możliwość, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Czy dane są przekazywane 
poza EOG? 

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG). 

Czy dane wykorzystuje się 
do profilowania? 

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania. 

Czy podawanie danych 
osobowych jest konieczne? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zawartej umowy oraz 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

 


