Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy usług świadczonych przez Language Consulting Agata
Gorzelana-Weinstok.

Uprzejmie informuję, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestem ja, czyli Agata Gorzelana-Weinstok,
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Language Consulting Agata GorzelanaWeinstok z siedzibą przy ul. Szelągowska 59A, 61-626, NIP 972-071-25-49.
2. Może się Pani/Pan kontaktować ze mną w następujący sposób:
 listownie (ul. Szelągowska 59A, 61-626 Poznań),
 e-mailowo (info@languageconsulting.pl),
 telefonicznie (606619425).
3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana następujących danych
osobowych:
 imię i nazwisko/nazwa firmy
 adres email
 numer telefonu
 oraz adres zamieszkania w przypadku płatności online lub zawartej umowy.
W trakcie gdy korzysta Pani/Pan z usług Language Consulting Agata Gorzelana, zbieram i
przetwarzam również następujące dane:
 historię dokonywanych w serwisach zamówień (w przypadku jednorazowych wydarzeń) i
płatności, w tym dane wpłacającego (w przypadku wpłat na moje konto bankowe są to imię,
nazwisko, adres, numer rachunku bankowego),
 komunikację z Panią/Panem skierowaną do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
czatu na portalu społecznościowym, komentarzy umieszczanych na blogu oraz przez telefon,
 historię korzystania z aplikacji mobilnych Usługodawcy i platformy LC Fiszkoteka,
 historię nauki (w tym informacje na temat przerabianych lekcji, poznanych słów i zwrotów),
 listy słownictwa, które przechowuje Pan/i na platformie LC Fiszkoteka.

4. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług edukacyjnych i szkoleniowych oraz
niezbędnej bieżącej komunikacji związanej z ich realizacją - w trakcie, przed i po
wykonaniu usługi.
5. Dane udostępnione będą:
 podmiotom zajmującym się hostingiem - przechowywaniem poczty i strony www oraz
zajmującym się obsługą i wsparciem technicznym,
 operatorom rozliczeniowym i księgowym,
 dostawcom aplikacji edukacyjnych,
 operatorom płatności dostępnych na naszej stronie w przypadku jednorazowych płatnych
wydarzeń.
6. Dane będą przechowywane przez okres trwania usług, a także na czas niezbędny do
wywiązania się z prawnego obowiązku w zakresie przechowywania dokumentów
księgowych i podatkowych.
7.







Ma Pani/Pan prawo do
dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

