
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Yellow House English SA z siedzibą  
w Krakowie, ul. Podole 60, która zainicjowała i koordynuje Międzynarodowy Program Powszechnej 
Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”. 

2. W sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować pod numerem telefonu 
 22 290 44 33 oraz mailowo: m.rodziewicz@dwujezycznedzieci.pl z wyznaczonym przez firmę Yellow 
House English SA Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Marcinem Rodziewiczem. 

3. Firma Yellow House English SA (dalej Organizator) przetwarza Państwa dane w następujący 
sposób: 

a) adres mailowy oraz numer telefonu wykorzystywany do weryfikacji spełnienia kryteriów 
uczestnictwa w Społecznej Akcji Edukacyjnej “Dwujęzyczna Opolszczyzna 2020” w celu 
wygenerowania skorelowanego loginu i hasła do konta na portalu http://bilingualfuture.com oraz 
kontaktu w sprawach związanych z bieżącym i ewentualnie przyszłym uczestnictwem w 
Międzynarodowym Programie Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci” / “Bilingual 
Future”. 

b)   wyrażona zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora może także 
skutkować uruchomieniem usługi Newsletter tzn. m.in. informowania Użytkownika o nowych 
produktach, promocjach i usługach dostępnych w ramach realizacji Międzynarodowego Programu 
Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”. Podstawą prawną 
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
Uczestnik wyraża tym samym również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych związanych 
z prowadzoną przez Organizatora działalnością komercyjną, przeznaczonych  bezpośrednio lub 
pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Organizatora – podstawą prawną 
przetwarzania, w tym profilowania, jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Organizatora przysługują Państwu 
następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych oraz ich treści  
b) prawo do zmiany danych 
c) prawo do usunięcia danych 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu 
f) prawo do zapomnienia 
 

5. W przypadku zmiany decyzji i cofnięcia zgód, prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  
222 90 44 33 oraz adresem mailowym: m.rodziewicz@dwujezycznedzieci.pl 

 

http://bilingualfuture.com/pl/

