
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – NAUCZYCIEL 

W związku z dokonaniem zgłoszenia do Programu  Teach&Learn, przekazujemy następujące informacje na temat 

przetwarzania danych osobowych:  

1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Maspex z siedzibą w Wadowicach, przy ulicy 

Chopina 10, 34-100 Wadowice, NIP: 5213429445 (zwana dalej: „Administrator”). Dane kontaktowe:  

adres do korespondencji: Fundacja Maspex, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, e-mail: 

korepetycje@fundacjamaspex.com. 

2) Jeśli dane osobowe nie zostały przekazane bezpośrednio do Administratora, Administrator otrzymał 

dane osobowe od rodzica, który uzupełnił zgłoszenie w imieniu swojego dziecka.  

3) Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, jeśli dotyczy: adres e-mail, numer 

telefonu, nazwa pracodawca, miejsce pracy.  

4) Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:  

a) weryfikacji zgłoszenia udziału do Programu Teach&Learn na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora; 

b) zawarcia i wykonania umowy wolontariatu; 

c) prowadzenia komunikacji dotyczącej Programu Teach&Learn na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora; 

d) realizacji obowiązków Administratora wynikających z organizacji wolontariatu (np. w zakresie 

ubezpieczenia oraz informacji o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń); 

e) rozstrzygania ewentualnych sporów (obrona i dochodzenie roszczeń) na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora.  

5) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres udziału w Programie Teach&Learn oraz 

okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów a także przez okres wymagany przez przepisy 

prawa.  

6) Administrator może przekazać dane osobowe: 

a) do uczniów, z którymi będzie odbywała się praca w ramach wolontariatu; 

b) do innych wolontariuszy, którzy pomagają  Administratorowi w Programie Teach&Learn;  

c) do firm, które współpracują z Administratorem w Programie Teach&Learn (np. firma 

ubezpieczeniowa);  

d) do odpowiednich instytucji państwowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

7) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy wolontariatu w Programie 

Teach&Learn.  

8) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.   

9) Dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji (tzn. bez udziału człowieka).  

10) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo 

sprostowania, prawo usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przeniesienia danych osobowych.   

11) Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnie uzasadnione interesy 

Administratora są opisane w punkcie 4).  

12) W celu zgłoszenia zrealizowania któregoś z praw, należy się skontaktować z Administratorem na adres 

mailowy: korepetycje@fundacjamaspex.com. 

13) Osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

który w Polsce jest instytucją odpowiedzialną za ochronę danych osobowych.  

 


