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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W 

LINGO-CHAT S.A. 

dla lektorów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych DZ.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informujemy, że: 

 

1. Administrator Danych Osobowych: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingo-Chat S.A. (dalej jako „LINGO-

CHAT”) z siedzibą przy ulicy Aleje Jerozolimskie 133/1, 02-304 Warszawa, zarejestrowana w 

Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem 

0000676177, NIP: 525-270-94-62, REGON: 367203635. 

 

• We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt z 

administratorem danych (LINGO-CHAT) możliwy jest pod tel.: 606 890 399 lub e-mailem 

rodo@wsc-cr.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Spółki poniżej: 02-304 Warszawa, 

Al. Jerozolimskie 133 

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

• Z wyznaczonym dla LINGO-CHAT inspektorem ochrony danych osobowych można się 

kontaktować pod adresem poczty elektronicznej rodoinspektor@rodoinspektor.eu 

 

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

• LINGO-CHAT przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej 

umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w celu rozliczania czasu pracy, 

wypłaty wynagrodzenia oraz bieżącej organizacji zajęć. 

 

• W celu realizacji obowiązków  wynikających z przepisów prawa – (na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO) w szczególności w zakresie wywiązywania się przez LINGO-CHAT jako płatnika 

składek z obowiązków związanych z ubezpieczeniami społecznymi wynikającymi z ustawy o 

systemie ubezpieczeń społecznych oraz obowiązków wynikających z prawa podatkowego, 

przede wszystkim określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

• Dane dotyczące zdrowia przetwarzane są przez LINGO-CHAT wyłącznie w sytuacji, jeżeli jest 

to konieczne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawowych, w 

szczególności dotyczących ubezpieczeń społecznych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

 

• Na LINGO-CHAT spoczywa obowiązek przechowywania kopii dokumentu uprawniającego 

cudzoziemca spoza Unii Europejskiej do przebywania na terenie Polski – przez czas trwania 

umowy (zgodnie z art. 2 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP). 

 

• W przypadku skierowania do zajęć, które wiążą się z opieką lub edukacją małoletnich – np. 

prowadzenie kursów językowych dla dzieci – na LINGO-CHAT jako na organizatorze 

spoczywa obowiązek sprawdzenia przed dopuszczeniem do zajęć w rejestrze sprawców 
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przestępstw na tle seksualnym, wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym, do czego wykorzystuje się imię, nazwisko oraz PESEL. 

4. Okres przechowywania: 

• Dane związane z wykonywaniem umowy podlegającej oskładkowaniu zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ubezpieczeń społecznych LINGO-CHAT jako płatnik i administrator danych ma 

obowiązek przechowywać przez 10 lat, co wynika art. 125 ust. 4a ustawy o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych. 

 

5. Odbiorcy danych: 

• Dane osobowe w LINGO-CHAT przetwarzane są z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych zapewnianych przez podmioty zewnętrzne (utrzymanie serwera, 

oprogramowanie do prowadzenia dziennika, bieżący serwis IT) – w każdym z tych 

przypadków LINGO-CHAT upewnia się, że podmiot zewnętrzny przyjmuje wymagane 

standardy zabezpieczenia danych osobowych, w szczególności poprzez zachowanie 

zgodności z art. 28 RODO (powierzenie przetwarzania).  

 

• LINGO-CHAT korzysta z usług zewnętrznego biura rachunkowego – z zachowaniem 

zgodności z art. 28 RODO. 

 

6. Okres przechowywania danych 

• Dane związane z wykonywaniem umowy podlegającej oskładkowaniu zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ubezpieczeń społecznych LINGO-CHAT jako płatnik i administrator danych ma 

obowiązek przechowywać przez 10 lat, co wynika art. 125 ust. 4a ustawy o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych. 

 

• Pozostałe informacje przechowujemy przez czas nakazany przepisami szczególnymi (np. art. 

70 ust. 1 ordynacji podatkowej (5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym upłynął 

termin płatności podatku) – w zakresie, w jakim określone dokumenty dotyczą zobowiązań 

podatkowych. 

 

7. Prawo dostępu do danych osobowych: 

• Posiada Pani/Pan prawo do zwrócenia się z wnioskiem o wydanie kopii przetwarzanych przez 

LINGO-CHAT danych osobowych na swój temat (w szczególności dotyczy to dokumentacji 

pracowniczej, w trybie określonym art. 94[12] kodeksu pracy), o przeniesienie tych danych, o 

ograniczenie ich przetwarzania oraz o usunięcie danych osobowych lub ich sprostowanie – nie 

w każdej sytuacji LINGO-CHAT będzie zobowiązane do realizacji tego rodzaju wniosków, ale 

każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie, a ewentualna odmowa zostanie 

uzasadniona. 

 

8. Prawo do złożenia sprzeciwu: 

• Posiada Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu co do wykorzystania konkretnych danych 

osobowych w konkretnym celu – przy czym tu również od konkretnej sytuacji będzie zależało, 

czy LINGO-CHAT będzie mogło postąpić zgodnie z wniesionym żądaniem. 

 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO – przy czym zachęcamy do 

wcześniejszego skonsultowania się z inspektorem ochrony danych lub z przedstawicielem 

LINGO-CHAT. 


