
KLAUZULA INFORMACYJNA
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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/W – ogólne rozporządzenie o ochronie
danych informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli  (zwany dalej
ODN)  w Centrum Kształcenia  Zawodowego  i  Ustawicznego  we  Włocławku z  siedzibą  przy  ulicy
Nowomiejskiej  25,   87-800  Włocławek,  tel.  732 668 987,  adres  e-mail:  odn@ckziu.wloclawek.pl 

2) Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Centrum  Kształcenia  
Zawodowego i  Ustawicznego  we  Włocławku  jest  inspektor  zatrudniony  w  Centrum  Usług  
Wspólnych  Placówek  Oświatowych  we  Włocławku,  ul.  Wojska  Polskiego  27,  
87-800  Włocławek,  tel.  54  427  01  58,  adres  e- mail:  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach naboru na szkolenia i  kursy oraz inne formy
doskonalące  realizowane  przez  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli.

4) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  li.t  c  RODO.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych będą upoważnieni pracownicy Administratora (wykładowcy, szkoleniowcy) 
oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich/ organizacji 
międzynarodowych.

7) Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać: 
a) przez czas wykonania zadań statutowych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku i innych
prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub, 
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub, 
c) przez czas, w którym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku może ponieść konsekwencje
prawne  nienależytego  wykonania  lub  niewykonania  naszych  zadań  statutowych  lub  obowiązków
prawnych.

8) Ma  Pani/Pan  prawo  do  dostępu  do  danych,  może  je  Pani/Pan  sprostować,  gdy  zachodzi  taka
konieczność. Ma Pani/Pan także prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do  przenoszenia  danych.

9) Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy
ogólnego rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem 
uczestnictwa przez Panią/Pana w zadaniach statutowych ODN i w związku z tym będzie Pani/Pan 
zobowiązana/y do ich podania w wymaganym przez ODN zakresie, a brak ich podania może skutkować 
brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez ODN zadaniach i wykonywanych obowiązkach 
prawnych, w tym umownych.
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11) Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  w  formie
profilowania.

..............................................
                                                                                                                                      (podpis Administratora)


