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KLAUZULA ZGODY 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora 

danych osobowych, którym jest Dyrektor Spółki Polska Szkola Przedmiotow 

Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza t/a Polish Heritage School Slough Ltd z siedzibą 

w Craven House, Ground Floor, 40-44 Uxbridge Road, London, England, W5 2BS, 

Wielka Brytania, prowadząca swoją działalność pod adresem: Slough and Eton Church 

of England Business & Enterprise College, Ragstone Road, SL1 2PU, Slough, Wielka 

Brytania (zwana dalej Szkołą), wynikających z umowy o świadczenie usług, jaką 

zawarłam/em ze Szkołą. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3. Zapoznałem/łam się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o 

celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

swoich danych i prawie ich poprawiania.  

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Szkoły / Dyrektor Spółki 

Polska Szkola Przedmiotow Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza t/a Polish Heritage 

School Slough Ltd, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych 

osobowych, nie będą udostępniane innym odbiorcom, a przetwarzane są na 

podstawie:  

• obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia EU 2016/679 o ochronie danych osobowych / UK GDPR) 

• zadań realizowanych w interesie publicznym przez Administratorowi (zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. e Rozporządzenia EU 2016/679 o ochronie danych osobowych / UK GDPR)  

• zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia EU 2016/679 o 

ochronie danych osobowych / UK GDPR) 
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• umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia EU 2016/679 o ochronie danych osobowych / UK GDPR)  

 

c. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są regulacje: Rozporządzenie 

EU 2016/679 o ochronie danych osobowych / UK GDPR oraz ustawa Data Protection 

Act 2018. 

 

d. Posiada Pani/Pan prawo do:  

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

 

e. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 

f. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Dział Administracji 

Administratora Danych.  

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko (drukowanymi literami): …………………………………..………………………………. 
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