POLITYKA PRYWATNOŚCI
One way to languages Aleksandra Dauksza
Polityki prywatności One way to languages Aleksandra Dauksza (zwana w dalszej części:
“Polityką”) obowiązuje od 25 maja 2018 r.
Jestem właścicielką strony internetowej: https://english-couch.pl/ oraz jej nieodłącznej
infrastruktury IT i dokładam wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z
jej Serwisu.
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania
Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z moich usług, przyjęłam dokument zwany
Polityką Prywatności.
Niniejsza Polityka określa w jaki sposób dbam o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.
Z uwagi na obecny urlop wychowawczy i obowiązki rodzinne, zawiesiłam swoją aktywność w
Serwisie, ograniczając ją do niezbędnego minimum. Jednakże biorąc pod uwagę planowany
powrót do działalności zawodowej, czuję się w obowiązku przedstawić Tobie w jaki sposób
zamierzam dbać o Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

1.

JAKICH

POJĘĆ

UŻYWAMY

W

POLITYCE

PRYWATNOŚCI?
One way to languages Aleksandra Dauksza, ja, moje (mnie, moich itp.) – Aleksandra
Dauksza prowadząca działalność pod firmą: One way to languages Aleksandra Dauksza
przy ul. Popławskiej, nr 30/38, lok. 18, 95-200, Pabianice
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
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Serwis (Witryna)– strona internetowa (https://english-couch.pl/) należąca do Aleksandry
Daukszy, w ramach której zapewnia pewne funkcjonalności.
Użytkownik- dorosła osoba fizyczna lub prawna, która odwiedza Witrynę.
Ty, Twój (Twoje, Twoich itp.)- Użytkownik Serwisu.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH

i

JAK

MOŻESZ

SIĘ

ZE

MNĄ

SKONTAKTOWAĆ?
One way to languages Aleksandra Dauksza jest administratorem Twoich danych
osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących
Ci praw, skontaktuj się ze mną drogą mailową na adres: office@english-couch.pl

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAM, W JAKICH
CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
Ze względu na to, że udostępniam podstawową stronę internetową, która nie zapewnia
żadnych

kompleksowych

funkcjonalności

dla

jej

Użytkowników,

nie

przetwarzam

szczegółowego zakresu danych osobowych. Jednakże w celu zapewnienia Tobie najbardziej
przejrzystych informacji, przedstawię poszczególne obszary odnosząc się do każdorazowego
celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kontakt z mną oraz rozpatrywanie skarg i wniosków
Zakres danych: W tym celu przetwarzam dane osobowe przekazane przez Ciebie podczas
odwiedzania mojej witryny internetowej, tj. dane dotyczące: Twojego adresu e-mail za
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pośrednictwem zewnętrznego serwisu uwierzytelnienia (np. przez dostawcę Twojego konta
e-mail).
Równowaga interesów. Po dokonaniu oceny moich interesów oraz Twoich interesów, praw
i wolności uważam, że dane dostarczone przez Ciebie podczas kontaktu z mną nie będą
nadmiernie ingerować w Twoją prywatność ani nie będą stanowić nadmiernego obciążenia
dla Ciebie. W trakcie oceny Twoich interesów, praw i wolności brałam pod uwagę
następujące okoliczności: logowanie się przez e-mail jest ściśle związane z ujawnieniem
danych osobowych, które dobrowolnie dostarczasz; podnoszenie standardów świadczonych
przeze mnie usług, co skutkuje zabezpieczeniem danych osobowych Użytkowników oraz
urządzeń, które są wykorzystywane podczas kontaktu z mną; unikanie ryzyka zawieszenia
Witryny z powodu nielegalnej działalności nieuczciwych Użytkowników Serwisu.
Podstawa prawna: Mój uzasadniony interes [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], polegający na poprawie
funkcjonalności moich usług.

Nauczanie języków obcych
Zakres danych: W zależności od charakteru współpracy tym celu mogą być przetwarzane
dane osobowe przekazane przez Ciebie: podczas kontaktu osobistego, jak również podczas
przesyłania wiadomości za pomocą skrzynki mailowej, bądź kontaktu telefonicznego lub
Skype’a obejmujące: imię nazwisko, płeć, dane adresowe, NIP, PESEL, dokumenty
rachunkowe, dane dotyczące numeru rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu,
username ze Skype, inne dane osobowe dobrowolnie przekazane przez Państwa.
Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, której stroną klient mojej firmy [art. 6
ust. 1 lit. b) RODO]

Inne usługi, z których korzysta 
One way to languages Aleksandra
Dauksza:
Jeśli jesteś jednym z dostawców (lub jego pracownikiem), z usług których korzystam, Twoje
dane przetwarzane są związku komunikacją niezbędną do prawidłowej realizacji umów, w
oparciu o które świadczycie usługi lub towary, które dostarczasz, jak również na potrzeby
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uregulowania płatności. Brak przetwarzania danych w opisanym przeze mnie zakresie
uniemożliwiłby prawidłowe wykonanie umowy.
Zakres danych: imię, nazwisko, NIP, PESEL, adres prowadzonej działalności gospodarczej
(jeśli jest tożsamy z adresem zamieszkania), płeć, numer rachunku bankowe; inne dane
dobrowolnie podane przez Ciebie w trakcie komunikacji lub dokumentów rachunkowych (np.
dane z faktury VAT).
Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną dostawca i
usługodawca jest stroną [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO].

Aplikowanie o pracę (praktyki, staż, współpraca B2B) w One way to
languages Aleksandra Dauksza, jeżeli prowadzę proces rekrutacji
Zakres danych: W tym celu przetwarzam dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w
Serwisie, to jest: adresu e-mail, a także wszystkie dane podane w Twoim CV i liście
motywacyjnym, w szczególności dane dotyczące Twojej dotychczasowej, edukacji, kariery
zawodowej i przebiegu zatrudnienia, odbytych szkoleń i innych umiejętności, dostarczone za
pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniania (np. Twój dostawca konta e-mail).
Podstawa prawna: zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

Ustalanie, dochodzenie i egzekwowanie roszczeń.
Zakres danych: W tym celu mogę przetwarzać określone dane osobowe podane przez
Użytkownika, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, identyfikator taki jak NIP lub PESEL,
miejsce zamieszkania, dane dotyczące korzystania z moich usług, jeśli roszczenia wynikają
ze sposobu, w jakim Użytkownik korzysta z moich usług, inne dane niezbędne do
udowodnienia istnienia roszczeń, w tym wysokość poniesionej szkody.
Równowaga interesów: Po dokonaniu oceny moich interesów i Twoich interesów, praw
oraz wolności, uważam, że gromadzenie ww. danych, nie będzie nadmiernie ingerować w
Twoją prywatność lub nie będzie stanowić zbytniej uciążliwości dla Ciebie. W trakcie oceny
Twoich interesów, praw i wolności, wzięłam pod uwagę następujące okoliczności:
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podniesienie standardu Witryny udostępnianej przez mnie, co skutkuje lepszą jakością mojej
Witryny; unikanie ryzyka zawieszenia możliwości korzystania z Witryny z powodu nielegalnej
działalności nieuczciwych Użytkowników Serwisu; ochrona One way to languages
Aleksandra Dauksza przed negatywnymi skutkami prawnymi, wpływającymi na możliwości
podnoszenia standardów korzystania z Witryny.
Podstawa prawna: Mój uzasadniony interes (art. 6 lit. 1 lit. f) RODO), polegający na ustalaniu,
dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniach przed
sądami i innymi organami państwowymi.

4. CZY MOJE USŁUGI SĄ DOPASOWYWANE DO TWOICH
ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?
One way to languages Aleksandra Dauksza nie wykorzystuje plików cookies, nie
przetwarza danych dot. IP Użytkowników oraz nie korzysta profilowania do sprawdzania
Twoich preferencji. Jednak z uwagi na wykorzystanie tego typu narzędzi do celów
marketingowych

m.in.

przez

dostawców

Twojej

przeglądarki

internetowej,

stron

internetowych takich jak Google + i Facebook, w celu zapewnienia Ci najbardziej
przejrzystych informacji poniżej, opiszę, czym jest profilowanie.
Zakres danych: W tym celu dostawcy usług internetowych (inni niż One way to languages
Aleksandra Dauksza) mogą wykorzystywać dane osobowe podane przez Ciebie podczas
kontaktu ze mną, a także dane o Twojej aktywności na Witrynie, zapisane i przechowywane
za pomocą plików cookie i odsłony strony internetowej, które nie zostały zakończone przez
wysłanie wiadomości, kliknięte hiperlinki, sieci i inne informacje, które zdecydujesz się
udostępnić podczas korzystania z nich na stronach internetowych, platformach i aplikacjach
prowadzonych przez osoby trzecich (zwane dalej: "Witrynami Osób Trzecich"), odwiedzane
strony przed przybyciem do Serwisu, informacje o typie przeglądarki internetowej, której
używasz, szczegółach przeglądanych stron internetowych, Twój adres IP (zbiorczo zwane
jako: "Informacje o Korzystaniu z Witryny").
Profilowanie: Firmy marketingowe (inne niż One way to languages Aleksandra Dauksza
)
wykorzystują powyższe dane, aby stworzyć Twój profil jako potencjalnego odbiorcy usług
marketingowych, odpowiadających Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Następnie, w
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oparciu o Twój profil utworzony w ten sposób, wybierają i prezentują Ci najlepiej pasujące
reklamy i wiadomości oraz inne komunikaty internetowe.

5. KOMU UDOSTĘPNIAM TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe przekazywane są następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług
Przekazuję Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystam przy prowadzeniu
Serwisów. Dostawcy usług, którym przekazuję Twoje dane osobowe, w zależności od
uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i
sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają
cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Podmioty przetwarzające.Korzystam z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane
osobowe wyłącznie na moje polecenie. Świadczą oni dla mnie usługę hostingu w chmurze
obliczeniowej, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Serwisu oraz
zapewniają bezpieczeństwo infrastruktury IT.
Administratorzy.Korzystam z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na moje polecenie i
sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Przykładowo: udzielają
licencji do określonych rozwiązań z dziedziny IT.
Lokalizacja. Moi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza
terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG
zadbaliśmy, aby moi dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych
osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania
standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w
programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE)
2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez
Tarczę Prywatności UE-USA (np. w przypadku Google LLC).
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Masz prawo żądać od mnie przekazania kopii standardowych klauzul umownych, lub
potwierdzenia uczestnictwa dostawców spoza UE w programie "Tarcza Prywatności",
kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 2 Polityki Prywatności.

Organy państwowe
Udostępniam Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do mnie o to uprawnione organy
państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ TWOJE DANE
OSOBOWE?
Będę przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 3 lat od otrzymania przez Ciebie
formularza do rozpatrzenia reklamacji i roszczeń związanych z korzystaniem z naszej strony
internetowej. Dane dotyczące rozliczeń finansowych przechowuje przez okres 5 lat liczony
od końca roku podatkowego, w trakcie którego rozliczyłam się z Tobą.

7.

JAKIE

SĄ

TWOJE

PRAWA

Z

ZWIĄZKU

Z

PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Zapewniam realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje
prawa przez zgłoszenie żądania zgodnie z punktem 2 niniejszej Polityki.

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu,
jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych
przeze mnie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie
wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
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Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może
jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z moich usług lub funkcjonalności oferowanych
przeze mnie, które zgodnie z prawem mogę świadczyć jedynie za zgodą. Z wyjątkiem
aplikowania o pracę (staż, współpracę B2B) w One way to languages Aleksandra
Dauksza, podczas rekrutacji, Serwis nie przetwarza danych osobowych na podstawie Twojej
zgody. Zostaniesz poinformowany podczas zbierania danych osobowych w przypadku
wprowadzenia nowych usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie
Twojej zgody.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych
osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzam Twoje dane w oparciu o mój prawnie
uzasadniony interes.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będę miała innej podstawy prawnej do
przetwarzania Twoich danych osobowych, usunę Twoje dane, wobec wykorzystania których
wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w
oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
których były przetwarzane;
c) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub
wycofaniem zgody, mogę zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów

8

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych
obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowuję
dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z moich usług.
Podstawa prawna:art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli
zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwi Ci korzystanie z określonych
usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
Nie będę też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów.
Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w
następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczę ich
wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej
jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebrałem lub
wykorzystywałem, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie
następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację
– ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuję,
przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna:art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od mnie potwierdzenie, czy przetwarzam Twoje dane osobowe, a jeżeli
ma to miejsce, masz prawo:
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a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych
osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie
przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach
przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię
Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna:art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.
Masz prawo żądać od mnie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich
uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna:art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które mi dostarczyłeś, a następnie przesłać je
do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego
nauczyciela języka angielskiego, świadczącego usługi drogą elektroniczną. Masz również
prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez mnie bezpośrednio takiemu innemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Twoje dane osobowe wyśle w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem
powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na
przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 20 RODO
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W jakim czasie spełniam Twoje żądanie?
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do mnie z żądaniem,
spełniam to żądanie albo odmawiam jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter
żądania lub liczbę żądań – nie będę mogła spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca,
spełnię je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym
przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do mnie skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich
danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci
na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

9. W JAKI SPOSÓB DBAM O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH
DANYCH OSOBOWYCH?
Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Serwis

korzysta

z

szyfrowanej

transmisji

danych

(SSL),

co

zapewnia

ochronę

identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego
Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Stosownie do potrzeb mogę zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich
zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich
informacji na głównych stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian mogę wysłać Ci
także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
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