Polityka firmy Language Studio Kursy Językowe i Tłumaczenia odnośnie przetwarzania danych
osobowych
Language Studio Kursy Językowe (dalej zwana „LS”) prowadzi następującą politykę dotyczącą danych
osobowych:
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
1. LS nie zbiera, nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w związku z prowadzeniem
kursów językowych. Działalność w tym polu została wstrzymana.
2. LS nie zbiera, nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w związku z jakimikolwiek
formularzami kontaktowymi.
3. LS wymaga od klientów, przy realizacji tłumaczeń, pełnej anonomizacji dokumentów, co
dotyczy usunięcia z nich wszelkich danych osobowych, w tym, między innymi, nazw, imion i
nazwisk, numerów dokumentów, PESEL, NIP, adresów, adresów e-mail, telefonów.
Dokumenty zawierające te dane nie są przyjmowane w ogóle.
4. LS nie podzleca realizacji tłumaczeń dalszym podmiotom, tłumaczenia są wykonywane
wyłącznie przez właściciela LS.
5. LS nie realizuje tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych). W związku z tym, nie tłumaczymy
dokumentów zawierające wszelkie wrażliwe dane osobowe.
BEZPIECZEŃSTWO
6. Wszelkie dokumenty otrzymane do realizacji są po wykonaniu tłumaczenia bezzwłocznie
usuwane oprogramowaniem przeznaczonym do permanentnego niszczenia dokumentów
(Oprogramowanie AVG Internet Security z ważną licencją).
7. Urządzenie, które służy do realizacji zleceń tłumaczeniowych z nośnikiem, który może
potencjalnie służyć do przechowywania danych osobowych jest zaszyfrowane
oprogramowaniem TrueCrypt, do którego dostęp posiada wyłącznie właściciel LS. Dostęp do
rzeczonego urządzenia jest chroniony hasłem o co najmniej 25 znakach, zmienianym
ostatniego dnia każdego miesiąca.
8. LS zakupiło oprogramowanie antywirusowe oraz typu firewall AVG Internet Security, z aktywną
roczną licencją. Licencja będzie odnawiana co roku. Oprogramowanie służy ochronie wszelkich
danych przed dostępem osób niepowołanych.
URZEDNIK OCHRONY DANYCH
9. LS ustanowiło DPO (data protection officer), z którym kontakt jest możliwy pod adresem
dpo@language-studio.pl
DANE OSOBOWE
10. W przypadku jakichkolwiek otrzymanych danych osobowych, Administratorem Danych w LS
jest Łukasz Heczko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Language Studio Kursy
Językowe i Tłumaczenia Łukasz Heczko, ul. K.B.Kominka 23a/40 44-217 Rybnik, NIP:
6422854590.

UPRAWNIENIA
11. RODO przyznaje osobie, której dane dotyczą, następujące prawa:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę
wyraziłeś.
FAKTURY
12. Jeżeli w związku z korzystaniem z usług LS wystawiamy lub doręczamy fakturę, to w

tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do jej
wystawienia. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest
wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie
wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym
dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres
czasu wymagany przez przepisy prawa.
PLIKI COOKIES
13. Nasz serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki

cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu
końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez
nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny
podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez nas
cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej
zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu
końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na
stronę (trwałe cookies).
LOGI SERWERA
14. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym

przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest
w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi
zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są
kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w
celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do
administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami
upoważnionymi do administrowania serwerem.
Wszelkie zapytanie odnośnie polityki prywatności i danych osobowych w LS można kierować
na adres: biuro@language-studio.pl

