OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla IT Academy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w IT Academy spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, posiadająca nr KRS:
0000671738, REGON: 366938406, NIP: 6762526494.
W trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych naszych studentów,
pracowników i kontrahentów nasza szkoła profesjonalnie dba o bezpieczeństwo danych razem z
Polskim Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest IT Academy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, posiadająca nr KRS: 0000671738, REGON:
366938406, NIP: 6762526494 (dalej IT Academy), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
biuro@it-academy.pl lub dzwoniąc na numer: (+48) 796-485-629.
2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO:
a. jeżeli jest Pani/Pan studentem IT Academy lub chce nim zostać, w celu:
− przeprowadzenia procesu rekrutacji, czyli wypełnienia formularza zgłoszeniowego, rekrutacji
do naszej szkoły i podpisania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a następnie
realizacja procesu kształcenia zgodnie z zawartą umową;
− spełnienia wymogów prawnych ciążących na IT Academy, wynikających np. z przepisów
prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
− promowania osiągnięć Studentów oraz promocji IT Academy, informowania o wydarzeniach,
organizacji i uczestniczeniu w nich, dokumentowania oraz utrwalania pozytywnego wizerunku
Szkoły, a także innych czynnościach przetwarzania związanych z działaniami Szkoły i
Administratora, nie ujętych powyżej przez pierwszy tiret – na podstawie wyrażonej zgody, w
oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w tym, w treściach wskazanych przy wyrażaniu zgody;
b. jeżeli Pani/Pan jest trenerem (nauczycielem) lub innym pracownikiem IT Academy, lub chce nim
zostać, w celu:
− rekrutacji oraz zatrudniania, czyli podpisania z IT Academy umowy na podstawie art. 6, ust. 1
lit. b) RODO, a także mając na uwadze obowiązki ciążące na Administratorze, w tym
wynikające z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz jeżeli została
wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
c. jeżeli jest Pani/Pan naszym dostawcą/podwykonawcą/kontrahentem, w celu:
− wywiązania się z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz obowiązków prawnych na nas
ciążących, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
d. jeżeli jest Pani/Pan pracownikiem podmiotów wskazanych w lit. c., w celu:
− realizacji umowy zawartej między nami a podmiotem, którym jest Pani/Pan przedstawicielem i
od którego dostaliśmy Pani/Pana dane służbowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
e. jeżeli kontaktuje się z nami Pani/Pan (np. za pośrednictwem formularza, facebooka), w celu:
− pozyskania informacji, naszym usprawiedliwionym interesem jest udzielenie odpowiedzi,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
f. jeżeli dochodzimy swoich praw lub roszczeń, albo bronimy się przed nimi, Pani/Pana dane są
przetwarzane właśnie w tym celu, co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes wynikający z art.
6 ust. 1 lit. f) RODO,

a w pozostałych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1, lit a) i f) RODO, przy czym prawnie uzasadniony
interes Administratora (f), jest zawsze podrzędny w stosunku do interesu osoby (studenta, pracownika,
klienta), której dane są przetwarzane.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały Pani/Panu dostarczone
podczas pozyskiwania przez nas danych, jeżeli jednak istnieją niejasności związane z ich przetwarzaniem
uprzejmie prosimy o kontakt, postaramy się pomóc i wyjaśnić Państwu wszelkie wątpliwości.
Jednak już teraz chcemy wskazać, że w powyższych procesach może dojść do przetwarzania
adekwatnych danych osobowych podanych przez Państwa, w tym m. in. mogą to być:
a. dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu komórkowego, e-mail,
b. dane o procesie nauczania takie jak postępy w nauce czy obecność na zajęciach, zaliczenia testów,
nazwa w komunikatorze celem wymiany komentarz z trenerami (studenci),
c. dane niezbędne w zatrudnianiu, m. in. takie jak: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane
kontaktowe wskazane przez podmiot danych, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg
dotychczasowego zatrudnienia, ewentualnie konto na LinkedIn.com czy inne dane potrzebne do
uzyskania zezwolenia do pracy w Polsce (w przypadku trenerów/pracowników spoza EOG),
d. dane potrzebne do realizacji umowy, w tym nr konta bankowego czy w przypadku przedsiębiorstwa:
firma oraz NIP.
Możemy także przetwarzać wizerunek osób (studentów, trenerów) widocznych na zdjęciach, na naszych profilach
społecznościowych (https://www.facebook.com/itacademypl/), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 81 ust. 2
prawa autorskiego, a w przypadku ust. 1 – na podstawie wyrażonej zgody. W tym przypadku usprawiedliwionym
interesem IT Academy jest możliwość dokumentowania przeprowadzonych zajęć bądź innych wydarzeń związanych z
życiem szkoły przy robieniu zdjęć grupowych. Indywidualne fotografie realizowane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1
lit. a) RODO). W budynkach gdzie prowadzone są zajęcia istnieje zainstalowany monitoring, do którego IT Academy
nie posiada wglądu. Właściciele biurowców zabezpieczają osoby wchodzące do budynku oraz mienie znajdujące się
wewnątrz, zgodnie z usprawiedliwionym interesem wynajmującego. W celach związanych z monitoringiem należy
zwrócić się do administracji budynku (punkt recepcji na parterze).

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, instytucje upoważnione z
mocy prawa czy podmioty wykonujące w naszym imieniu i pod naszym nadzorem mi. n. usługi:
a. informatyczne (DigitalOcean LLC, KEI.pl sp. z o.o.), księgowe i rachunkowe (General Outsource sp.
z o.o.) oraz prawne, a także szkoleniowe (przez naszych trenerów) i marketingowe, gdy do nas
napisałeś przez facebooka czy inne medium internetowe,
b. rekrutacji pracowników, w tym spoza EOG: Vladyslav Muzhylivskyi prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Vladyslav Muzhylivskyi Close Europe, zarejestrowaną pod adresem ul. płk.
Francesco Nullo 13/15, 31-543 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców z numerem NIP:
6751522794, REGON: 380162082
c. procedowania zezwoleń na pracę w Polsce: Sylwia Fossaert prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Krakspire, zarejestrowaną pod adresem Plac Inwalidów 7/11, 30-033 Kraków, wpisana do
rejestru przedsiębiorców z numerem NIP: 9442175729, REGON: 363310713.
d. jak również w przypadku korzystania z serwisów internetowych, którzy są odrębnymi
administratorami danych osobowych użytkowników:
− Facebook, cookie fr I _fbp - Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND
CANAL HARBOUR, D2 Dublin, IRELAND, phone: +0016505434800 fax: +0016505435325,
datarequests@fb.com;
https://www.facebook.com/help/contact/2032834846972583
informacje o uzyskaniu danych; https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy - polityka
prywatności;
− Gmail, Goole formularze, cookie _gat, _gid, _ga, test_cookie - Google LLC, 1600
Amphitheatre
Parkway,
Mountain
View,
CA
94043,
USA;
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
–
polityka
prywatności;
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - narządzie Google do zarządzania cookies

−

−

−

−

LinkedIn - Linkedin corp., 580 N Pastoria Ave, Sunnyvale 94085, Numer
telefonu:+1412-614-0018,Adrese-mail:customer_service@linkedin.com;
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy - polityka prywatności;
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/10454/uzyskiwanie-pomocy-i-kontakt-z-dziaem-obs-ugi-klienta-linkedin?lang=pl – kontakt;
Slack - Slack Technologies Limited, 4th Floor, One Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2,
Ireland, email: privacy@slack.com; Irish Data Protection Commissioner, Office of the Data
Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23,
Ireland, Phone +353 57 868 4757, Fax: +353 57 868 4757, Email: info@dataprotection.ie;
https://slack.com/account/settings - po zalogowaniu dostęp do praw podmiotu danych;
https://slack.com/intl/en-pl/privacy-policy - polityka prywatności,
Skype - Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg,
Company No: R.C.S. Luxembourg B100.468, komunikator należący do Microsoft Corporation,
który posiada dział Microsoft sp. z o.o. obsługi w Polsce pod adresem: Al. Jerozolimskie 195a,
02-222 Warszawa, Poland, Tel.: (+48) 22-594 1000*, Dział obsługi klientów Microsoft: (+48)
22-5941999*;naobszarzePolski:0-801802000*.PolitykaSkype:
https://support.skype.com/en/skype/all/privacy-security/privacy-settings/;Polityka
prywatności firmy Microsoft Corporation: https://privacy.microsoft.com/plpl/privacystatement.
Microsoft One Drive - Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One
Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia. Telefon: +353 1
706 3117; dane kontaktowe dla Polski oraz polityka prywatności j/w dla Microsoft Corp.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, poza obszar EOG.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane:
a. w celu wskazanym w pkt 2 (oprócz lit. e) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one
niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub usprawiedliwiony
czas potrzebny na przetwarzanie danych w celu realizacji praw lub żądań osób, których dane
dotyczą, w tym przez okres uczęszczania do IT Academy, pracy lub realizacji umowy (a następnie
archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),
b. w celach rekrutacji pracowników/trenerów – przez czas do 7 dni, chyba że dłuższy czas
przechowywania wynika z udzielonej zgody podmiotu danych lub osoba została zatrudniona,
c. w celach wskazanych w pkt 3 lit. f, do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
d. na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Pan/Pani, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez Administratora zawartych umów
czy realizacji Pani/Pana praw, żądań, zapytań. W przypadku niepodania danych, nie będą mogli Państwo
skorzystać z całości lub części oferty IT Academy, jak również brak Państwa danych uniemożliwi kontakt
z naszą firmą lub zatrudnienie. W przypadku gdy do skorzystania z oferty dodatkowej jest wymagana
Pani/Pana zgoda, jej brak nie wpływa w jakikolwiek sposób na pozostałe obowiązki wykonywane przez
Administratora.
11. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

