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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY  

edukacyjno-wychowawczej 

 

zawarte w dniu …….…………….  r. w …………………………… pomiędzy:  

………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą ……………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………….….., 

zwaną dalej „Szkołą”,  

a  

Stowarzyszeniem AFS POLSKA  Programy Międzykulturowe, z siedzibą w Krakowie,                         

Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 

Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000444545, NIP: 9442249238, REGON: 361398632, 

reprezentowanym przez  

Dorotę Kuipers – Dyrektora, której umocowanie do działania wynika z udzielonego jej pełnomocnictwa 

z dnia 2 lipca 2019 r. 

zwanym dalej „AFS Polska”, 

 

dalej jako „strony”, 

dalej jako „porozumienie” 

PREAMBUŁA 

 

Strony porozumienia, działając na podstawie przysługujących im uprawnień, wyrażają zgodną wolę 

podjęcia współpracy mającej na celu: 

 

1. Zacieśnienie wzajemnych kontaktów z pełnym poszanowaniem autonomiczności decyzji 

należących do ich wyłącznych kompetencji. 

2. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych promujących 

dokonania stron porozumienia. 

3. Skoordynowane działania na rzecz edukacji międzykulturowej, poszanowania różnic wynikających 

z odmienności kultur, religii i płci. 

4. Wspieranie inicjatyw obywatelskich, w tym naukowych, edukacyjnych i organizacyjnych 

promujących tolerancję i dialog międzykulturowy. 

5. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych skierowanych do 

młodzieży, z udziałem uczniów i nauczycieli. 

6. Solidarną współpracę stron porozumienia w procesie edukacyjnym uczniów uczestniczących w 

wymianie międzykulturowej. 
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7. Kształtowanie i popularyzowanie pozytywnego wizerunku instytucji edukacyjnych kształcących 

młodzież w duchu poszanowania odmienności kulturowej. 

§ 1 

REALIZACJA POROZUMIENIA 

 

1. Strony porozumienia, w miarę swoich możliwości, zapewnią promocję osiągnięć wynikających z 

przedmiotowego porozumienia oraz dostarczą bieżących informacji o swoich zamierzeniach 

merytorycznych i organizacyjnych. 

2. AFS Polska jako strona porozumienia podejmie działania promujące edukację w Szkole, między 

innymi umieszczając informacje o Szkole w swoim systemie operacyjnym używanym przez AFS 

International. 

3. Szkoła jako strona porozumienia umożliwi działania promujące programy międzykulturowe 

oferowane przez AFS Polska. 

4. Strony porozumienia umożliwią uczestnictwo uczniów i nauczycieli w procesie dydaktycznym 

Szkoły zgodnie z potrzebami i indywidualnymi zainteresowaniami. 

5. Niniejsze porozumienie nie wpływa na inne umowy o współpracę Szkoły z innymi organizacjami o 

profilu podobnym do AFS Polska. 

6. Koszty związane z wzajemną promocją osiągnieć wynikających z niniejszego porozumienia każda 

ze stron ponosi we własnym zakresie.  

 

§ 2 

ZOBOWIĄZANIA AFS POLSKA 

 

1. AFS Polska, w ramach promocji Szkoły i realizacji niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do: 

a) Rejestracji nazwy oraz danych teleadresowych Szkoły w wewnętrznym systemie AFS,  z 

którego korzystają organizacje AFS na całym świecie, w celu realizacji niniejszego 

porozumienia. 

b) Umieszczenia na stronie internetowej AFS Polska nazwy i danych teleadresowych Szkoły jako 

Szkoły Partnerskiej AFS Polska, w celu realizacji niniejszego porozumienia. 

c) Corocznego przeprowadzenia i opublikowania na swojej stronie internetowej oraz w 

zarządzanych przez AFS Polska mediach ranking najbardziej aktywnych szkół partnerskich. 

d) Udostępnienia Szkole wytycznych dotyczących wzoru flagi i szyldu, który Szkoła jest 

uprawniona przygotować i umieścić w miejscach do tego przeznaczonych w obrębie Szkoły. W 

przypadku chęci zakupu flagi i szyldu, AFS Polska na prośbę Szkoły umożliwi stosowny zakup.  

2. AFS Polska jako strona porozumienia, w przypadku goszczenia przez Szkołę ucznia w ramach 

programu międzykulturowego, zobowiązuje się do: 

a) Przekazania Szkole koniecznych informacji o uczniu przyjeżdżającym do Polski w ramach 

programu AFS Polska. 

b) Nadzorowania przestrzegania przez ucznia obowiązku szkolnego oraz zasad obowiązujących w 

Szkole. 

c) Zapewnienia uczniowi zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki w okresie, w którym jest on 

uczniem Szkoły. 

d) Zapewnienia uczniowi ubezpieczenia w okresie, w którym jest on uczniem Szkoły. 
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e) Informowania Szkoły o planowanych nieobecnościach ucznia. 

f) Informowania Szkoły o konieczności niezwłocznego wypisania ucznia ze Szkoły. 

 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY 

 

1.  Szkoła w ramach realizacji niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do: 

a)  Umieszczenia w widocznym miejscu flagi AFS Polska oraz szyldu (w miarę możliwości na 

elewacji budynku, a w przypadku braku zgody organów administracyjnych w wewnętrznej 

części budynku). 

b) Udzielenia wsparcia w procesie szukania rodzin goszczących dla uczniów przyjeżdżających do 

Polski w ramach programu międzykulturowego AFS. 

c) Propagowania wśród uczniów Szkoły idei programów międzykulturowych, szczególnie 

programów AFS. 

d) Udzielenia wsparcia przy zapisaniu ucznia przyjeżdżającego do Polski w ramach programu AFS 

do jednej ze szkół na terenie siedziby Szkoły, na zasadach  obowiązujących pozostałych 

uczniów, z zastrzeżeniem posiadania w danym roku szkolnym możliwości przyjęcia ucznia. 

2. W przypadku goszczenia ucznia w ramach programu międzykulturowego AFS, Szkoła  jako strona 

porozumienia, zobowiązuje się do: 

a) Przyjęcia ucznia przyjeżdżającego do Polski w ramach programu AFS do Szkoły na zasadach 

obowiązujących pozostałych uczniów, z zastrzeżeniem posiadania w danym roku szkolnym 

możliwości przyjęcia ucznia. Szkoła samodzielnie decyduje o przydzieleniu ucznia do 

odpowiedniej klasy.  

b) Monitorowania obecności przyjętego ucznia na wszystkich zajęciach dydaktycznych 

obowiązujących pozostałych uczniów w klasie oraz informowania AFS Polska o przypadkach 

niewywiązywania się przez ucznia z obowiązku szkolnego. 

c) Monitorowania postępów ucznia w zakresie przedmiotów, do których uczeń, mimo znikomej 

znajomości języka polskiego, jest w stanie się przygotować, m.in. lekcji języków obcych. 

d) Zorganizowania dla przyjętego ucznia dodatkowych, nieodpłatnych lekcji wyrównawczych 

języka polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi w myśl Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących 

obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w 

szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 

 

§ 4 

UPRAWNIENIA SZKOŁY 

 

W ramach niniejszego porozumienia Szkoła jako strona porozumienia jest uprawniona do:  

 

1. Używania określenia „Szkoła Partnerska AFS”. 

2. Zamieszczania logo AFS na swoich materiałach reklamowych, stronie internetowej, mediach 

społecznościowych itd. 
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3. Zapraszania przedstawicieli AFS Polska do Szkoły na prezentacje promujące wymiany 

międzykulturowe. 

4. Angażowania ucznia goszczonego w ramach programu międzykulturowego AFS do pomocy przy 

realizacji projektów związanych z nauką języka ojczystego ucznia, promocją danego kręgu 

kulturowego, prezentacją różnic kulturowych, itd. 

5. Zwrócenia się do AFS Polska z prośbą o pomoc w realizacji projektów związanych z wymianą 

młodzieży. 

 

§ 5 

CYKL GOSZCZENIA I RANKING SZKÓŁ 

 

1. AFS Polska prowadzi ranking najbardziej aktywnych szkół w ramach danego cyklu goszczenia 

uczniów przyjętych w celu realizacji programu międzykulturowego AFS.  

2. Cykl goszczenia trwa od września do czerwca danego roku kalendarzowego oraz szkolnego.  

3. AFS Polska ogłasza ranking najbardziej aktywnych Szkół Partnerskich AFS po zakończeniu 

każdego rocznego cyklu goszczenia, o którym mowa w ust. 2 oraz po uzyskaniu stosownych danych 

ze wszystkich Szkół Partnerskich AFS.  

4. Ranking Szkół Partnerskich AFS będzie przeprowadzony w czterech kategoriach: 

a) Liczba uczniów z zagranicy przyjętych przez Szkołę. 

b) Liczba uczniów wysłanych przez Szkołę w ramach programów AFS. 

c) Liczba rodzin goszczących pozyskanych przez Szkołę. 

d) Liczba prezentacji przeprowadzonych przez wolontariuszy AFS, uczęszczających do Szkoły. 

5. Szczegółowe zasady przeprowadzenia rankingu zostaną przekazane Szkole odrębnie. 

6. Aktywność Szkoły w co najmniej jednej z kategorii wymienionych w ust. 4 wpływa na przedłużenie 

okresu trwania niniejszego porozumienia zgodnie z §7 niniejszego porozumienia. 

 

 

§ 6 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Klauzula informacyjna w przedmiocie danych osobowych oraz ich ochrony stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego porozumienia.  

 

 

§ 7 

CZAS TRWANIA POROZUMIENIA 

 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony 3 lat liczonych w cyklach goszczących, zgodnie z 

§5 niniejszego porozumienia, począwszy od pierwszego cyklu goszczącego, do którego przystąpi 

Szkoła. 

2.  W przypadku aktywności wykazanej w ramach rankingu  Szkół oraz kategorii, o których mowa w 

§5 niniejszego porozumienia,  porozumienie zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 3 lata 

liczone w kolejnych cyklach goszczących.  
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3. W przypadku braku aktywności ze strony Szkoły, wykazanej w ramach rankingu Szkół oraz 

kategorii, o których mowa w §5 niniejszego porozumienia, AFS Polska jest uprawniona do 

wypowiedzenia niniejszego porozumienia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia 

liczonego od dnia dostarczenia Szkole wypowiedzenia.  

4. W przypadku jakichkolwiek jednostronnych i nieuzgodnionych z AFS Polska działań 

dokonywanych przez Szkołę, mogących narazić AFS Polska na szkodę czy też naruszenie 

wizerunku,  AFS Polska jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszego porozumienia ze skutkiem 

natychmiastowym. 

5. Porozumienie może również zostać rozwiązane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.  

 

§ 8 

POUFNOŚĆ 

 

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji i danych otrzymanych i 

uzyskanych od drugiej strony w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z porozumienia, 

niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła (dalej „informacje”). W szczególności 

dotyczy to wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych. 

2. Strony zobowiązują się do wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami 

porozumienia oraz wynikających z bezwzględnie obowiązujących uregulowań prawnych.  

3. Strony zobowiązują się do ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne 

do wykonywania powierzonych im czynności służbowych i tylko w zakresie, w jakim odbiorca 

informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu realizacji 

porozumienia. 

4. Obowiązek zachowania w poufności informacji obowiązuje strony także po rozwiązaniu 

porozumienia.  

 

§ 9 

PRAWA LICENCYJNE 

 

1. Majątkowe prawa autorskie do logo, prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów 

przekazanych Szkole przysługują AFS Polska.  Uwzględnione zmiany i korekty dokonane w 

materiałach przez drugą stronę nie wpływają na zakres praw majątkowych do nich. 

2. AFS Polska udziela Szkole niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z materiałów w 

postaci logo oraz innych materiałów i grafik, czy prezentacji multimedialnych, bez ograniczeń 

terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

a) W zakresie zapisu utworu - zapis techniką cyfrową - utrwalenie materiałów poprzez cyfrowe 

przetwarzanie. 

b) Wydruk w formie papierowej, materiałowej lub innej na potrzeby realizacji niniejszego 

porozumienia i w zakresie działalności Szkoły. 

3. Licencja niewyłączna zostaje udzielona na czas oznaczony tj. czas trwania niniejszego 

porozumienia, licząc od dnia zawarcia porozumienia. 

4. Licencja nie obejmuje prawa do udzielania sublicencji. Z przekazanych materiałów może korzystać 

w zakresie wskazanym w porozumieniu tylko Szkoła. 
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5. Licencja udzielona jest bezpłatnie.  

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym porozumieniu wymagają formy pisemnej i zgody obu stron. 

Jednostronne działania prowadzą do  jego unieważnienia. 

2. Niniejsze porozumienie nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla żadnej ze 

stron. Wszelkie koszty, powstałe w ramach realizacji niniejszego porozumienia, każda ze Stron 

ponosi we własnym zakresie.  

3. W ramach przedmiotowego porozumienia, jeśli strony uznają za stosowne, przewiduje się 

możliwość realizacji zamówionych zadań i projektów w formie odpłatnych umów cywilno-

prawnych. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

4. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej strony. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem  zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 

16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000), 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. 

zm.) oraz ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 89 Nr 20 poz. 104). 

6. Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszego porozumienia lub z nim 

związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i w 

poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego 

nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu 

miejscowo i rzeczowo dla AFS Polska.  

 

 

Za AFS Polska       Za Szkołę  

 

……………………………….      ……………………………… 
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ZAŁACZNIK NR 1 DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEJ 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

I. Administratorem  danych osobowych przekazywanych przez Szkołę jest: 

1) Stowarzyszenie AFS Polska Programy Międzykulturowe, zwane dalej AFS Polska, adres:                   

Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków, Polska, poland@afs.org, oraz 

2) AFS Intercultural Programs Inc. (zwana dalej AFS IP), info@afs.org, +1.212.807.8686; Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych w AFS IP jest  Maria Grazia Brizi; przedstawicielem w UE jest AFS Polska, 

zwani dalej Administratorem, AFS. 

II. Zasady administrowania danymi 

1. W ramach obowiązków związanych z ochroną danych osobowych uzgodniono następujące zakresy 

odpowiedzialności: 

1) odpowiedzialnym za wykonanie wobec Szkoły obowiązku informacyjnego jest AFS Polska, 

2) odpowiedzialnym wobec Szkoły oraz uczniów za umożliwienie im wykonywania ich praw jest AFS 

Polska. Niezależnie od tego ustalenia, Szkoła może wykonywać swoje prawa również wobec każdego z 

Administratorów. W takim przypadku żądanie zostanie przekazane temu Administratorowi, który zgodnie z 

ustaleniami powyżej - zrealizuje żądanie. 

3) W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: 

politykaprywatnosci@afs.org. 

4) Wspólnym punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych jest adres e-mail: 

politykaprywatnosci@afs.org. 

5) Wiodącym organem nadzorczym jest organ nadzorczy w Polsce. 

III. Dane osobowe przetwarzane są: 

a) w celu podjęcia na żądanie Szkoły i rodzin goszczących kroków koniecznych do zawarcia i realizacji 

porozumienia w sprawie goszczenia (zawieranego jako oddzielna umowa) przez czas do tego niezbędny, a także 

niniejszego porozumienia o współpracy edukacyjno – wychowawczej przez czas trwania porozumienia (dane osób 

kontaktujących się z ramienia Szkoły czy inne dane osobowe przekazywane w celu wykonania niniejszego 

porozumienia),  

b) w celu realizacji nałożonych na AFS Polska obowiązków prawnych przez okres wymagany przepisami 

prawa (podatkowych, archiwizacyjnych), 

c) w celu zabezpieczenia i obrony przed roszczeniami w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez 

okres przedawnienia roszczeń, 

d) w celach archiwizacyjnych, dowodowych – w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez czas 

niezbędny do realizacji ww. celów, jednak nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu; 

e) Dane wrażliwe (dane szczególnej kategorii, np. dotyczące zdrowia, pochodzenia, wyznania czy inne) 

przetwarzane są co do zasady w oparciu o wyraźną, świadomą i dobrowolną zgodę osób, których te dane dotyczą.  

IV. Odbiorcy 

1. Nie ujawniamy żadnych danych, jeśli nie jest to niezbędne dla realizacji prawnie określonych celów. 

Informujemy, że dane mogą być przekazywane innym podmiotom w zakresie niezbędnych do realizacji celów, o 

których mowa w pkt III klauzuli. Uzyskane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym 

usługi hostingowe, pocztowe, podmiotom świadczącym obsługę prawną, księgową, informatyczną.  

2. Dane mogą być także przekazane podmiotom, których udział jest niezbędny do realizacji umowy 

(świadczenia usług bądź realizacji innych wniosków) na rzecz Szkoły i uczniów oraz rodzin goszczących, np. 

przedstawicielom medycznym, agencjom podróży, firmom transportowym, hotelom i innym obiektom 

noclegowym, rodzinom goszczącym, organizatorom dodatkowych aktywności grupowych lub indywidualnych, 

firmom ubezpieczeniowym, organizacjom stowarzyszonym prowadzonych program wymiany AFS, tłumaczom, 

prawnikom, ubezpieczycielom, innym podmiotom wspomagającym i organizacjom partnerskim 

współorganizującym program/projekt (zarówno w ramach EOG, jak i poza) w oparciu o przesłankę niezbędności 
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do zawarcia i realizacji umowy, np. w przypadku gdy uczeń chce wziąć udział w programie organizowanym przez 

Stowarzyszenie działające w Tajlandii, przekazanie jego danych do Tajlandii, tj. państwa spoza EOG, jak również 

danych Szkoły Partnerskiej i osób ją reprezentujacych będzie niezbędne (o czym uczeń zostanie również 

poniformowany w oddzielnej, zawieranej przez niego umowie).  

3. W związku z faktem, że Administrator korzysta z usług zewnętrznych różnych dostawców np. Facebook, 

Google, Microsoft, Twitter, Wordpress, Salesforce itp. dane osób fizycznych mogą być przekazywane do państw 

trzecich np. do USA. AFS Polska wybiera podmioty, które przystąpiły do tzw. Tarczy Prywatności - Privacy 

Shield, lub które gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych. 

4. Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku podmiotów świadczących usługi hostingowe w postaci 

udostępnienia serwerów, na których przechowywane są dane Szkoły i uczniów i świadczenia usług 

informatycznych (m.in. w Tajlandii, USA), podmioty te zostały zobowiązane do wdrożenia odpowiednich 

zabezpieczeń i dostosowania się do wymogów RODO i gwarantują odpowiednie bezpieczeństwo. Jednakże z 

uwagi na treść RODO, jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym, że w przypadku przekazania danych do 

państw, które nie zostały objęte RODO lub w których brak jest decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony 

oraz brak jest odpowiednich zabezpieczeń wymienionych w art. 45-48 RODO (m.in. Tajlandia czy USA), może 

istnieć ryzyko naruszenia praw i wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Dane przekazane 

przez Szkołę w ramach niniejszego porozumienia będą przekazywane ww. podmiotom w oparciu o zgodę Szkoły 

zawartą w niniejszym porozumieniu. Uczniowie i rodziny goszczące wyrażają oddzielne zgody w ramach 

podpisywania własnych umów.  

5. Przekazanie danych do państw spoza EOG może następować w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia 

(m.in. standardowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne) a także, gdy wystąpiły inne przesłanki 

wymienione w RODO. 

V. Twoje prawa 

1. W każdej chwili przysługuje Szkole prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz żądania ich 

sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody (np. 

poprzez kliknięcie w  odnośnik zawarty w korespondencji),  wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. Zastrzegamy możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, 

gdy będzie to uzasadnione, w tym gdy będzie to uzasadnione przepisami prawa.  

2. Informujemy również o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące 

przepisy o ochronie danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania się z nami w celu 

wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień. 

3. W ramach działalności możemy profilować dane Szkoły (osób reprezentujących Szkołę, kontaktowych). 

Profilowanie to będzie miało na celu wybór odpowiedniej Szkoły w celu realizacji porozumienia.  Każdy 

właściciel danych ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania. Nie wykorzystujemy profilowania do 

podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Konsekwencją profilowania będzie wybór konkretnej osoby/Szkoły 

do udziału w konkretnym programie/projekcie. 

□  TAK 

□  NIE 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych do podmiotu: 

CSlOXINFOR w Tajlandii, CODERO w USA które świadczą na rzecz AFS 

usługi hostingowe i informatyczne (m.in. udostępnienia serwera, na którym 

przechowywane są dane) 

 

 


