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Kto będzie Administratorem Twoich danych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest American Institute for Foreign Study (UK) Ltd., 37 Queen’s Gate, 

SW7 5HR Londyn, Wielka Brytania (dalej: Administrator), z którym możesz kontaktować się listownie na adres 

siedziby Administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@AIFS.pl 

 

Możesz także kontaktować się z nami za pośrednictwem naszego podmiotu przetwarzającego tj. American Institute for 

Foreign Study (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-855) przy ul. Grzybowskiej 43 (dalej: Administrator), z 

którym możesz kontaktować się: 

• Listownie na adres siedziby wskazany powyżej.; 

• Mailowo: iod@AIFS.pl. 

 

Po co nam Twoje dane i jaka będzie podstawa ich przetwarzania? 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w następujących celach: 

1. Umożliwienia Ci uczestnictwa w targach pracy organizowanych przez Administratora, na podstawie 

zgłoszenia, które do nas przesłałaś/eś. 

 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Twoja zgoda na 

ich przetwarzanie, którą wyrażasz poprzez swoje wyraźne działanie przesyłając do nas formularz zgłoszeniowy. 

 

2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu podejmowania wobec Ciebie działań marketingowych 

poprzez wysyłanie na Twój adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych o produktach, 

promocjach i ofertach Administratora, w tym także wysyłania  newsletter-a na Twój adres e-mail.  

 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie 

wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, którą możesz wycofać w 

dowolnym momencie. 

Kto będzie odbiorcą Twoich danych? 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne oraz 

prawne. 

Przez jaki okres będziemy przechowywali Twoje dane? 

Twoje dane osobowe będziemy przechowywali do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas 

Twoich danych osobowych w w/w celach lub do momentu odpadnięcia celów dla których zostały zebrane. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, zaś brak ich podania skutkować będzie brakiem 

możliwości Twojego uczestnictwa w Targach pracy i/lub kierowania do Ciebie informacji handlowych o produktach, 

zniżkach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora, w tym także kierowania newsletter-a na Twój adres e-

mail. 

Jakie masz uprawnienia? 

Masz prawo do: 

1. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania, jednakże jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. 

2. Przenoszenia Twoich danych osobowych; 

3. Dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii; 

4. Sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych; 

5. Usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapominanym); 

6. Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

W przypadku stwierdzenia przez Ciebie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Czy będziemy przetwarzali Twoje dane, w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji? 

Nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych, w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym 

profilowanie. 


