
Klauzula informacyjna – Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 
(ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych , dalej jako „RODO”), Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 jako administrator danych informuje, że: 

Administratorem podanych danych osobowych jest:  

      Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, Kozielska 1, 44-100 Gliwice 

Inspektor ochrony danych: Waldemar Spyrka, e-mail: spyrka@ckziu.gliwice.pl , tel.: (32) 231 52 36 

 
Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych szkoły oraz prowadzenia 
dokumentacji szkolnej, realizacja zawartej  umowy pomiędzy CKZiU nr 1                                           
a     ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Podstawa prawna przetwarzania: ROZPORZĄDZENIE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - art.6 ust. 1 lit. b, c. 
 
Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia czynności dotyczących przygotowania pełnej 
dokumentacji i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i wyłonienia wykonawców  na 
zadanie, a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum i przechowywane w określonym 
czasie na podstawie przepisów prawa.  

Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 
(szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia 
danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje 
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów 
uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku 
szkolnego i przetwarzania danych osobowych. 



 


