Klauzula informacyjna dla użytkowników
Platformy Obsługi Szkoleń
oraz uczestników form doskonalenia
Wstęp
Administratorem Państwa danych osobowych jest
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie, z siedzibą główną przy
ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026 Warszawa oraz ośrodkiem
szkoleniowym przy ul. Nowogrodzkiej 73. Dbamy o ich
poufność i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Sposób gromadzenia danych
Dane, którymi dysponujemy, przekazują nam Państwo
podczas rejestracji w systemie informatycznym, jakim
jest Platforma Obsługi Szkoleń oraz podczas zapisywania
się na szkolenia lub inne formy doskonalenia. Państwa
dane możemy także pozyskać od innych podmiotów np.
Państwa pracodawców lub instytucji współorganizujących daną formę doskonalenia.
Obowiązek podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwi Państwa udział w formach doskonalenia.
Zakres danych
Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych
osobowych: dane zawarte w systemach informatycznych
oraz związane z Państwa aktywnością w tych systemach
np. login czy nazwa użytkownika; dane zawarte w karcie
potwierdzenia zatrudnienia, dane finansowo-księgowe;
dane dotyczące Państwa udziału w danej formie
doskonalenia: rodzaj i data formy doskonalenia,
obecności, podpisy. Platforma szkoleniowa Moodle
OEIiZK pobiera dane do logowania (login, hasło, imię,
nazwisko i email) z Platformy Obsługi Szkoleń. Podczas
pierwszego logowania na platformie Moodle tworzone
jest konto na podstawie pobranych danych. Ewentualne
zmiany danych osobowych, w tym również hasła, są
możliwe tylko na Platformie Obsługi Szkoleń.
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących
celach:
a) rejestracja w systemach informatycznych, na
podstawie art. 6 lit. a) 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
(dalej Rozporządzenie), czyli na podstawie Państwa
zgody,
b) przeprowadzenie naboru, organizacja wybranej formy
doskonalenia, przesłanie materiałów oraz kontakt emailowy lub telefoniczny (w tym smsowy)
w sprawach związanych z organizacją formy
doskonalenia, na podstawie art. 6 lit. b) i c)
Rozporządzenia,
c) prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości,
wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami
zarejestrowanymi na Platformie szkoleniowej
(Moodle OEIiZK), na podstawie art. 6 lit. c)
Rozporządzenia,

d) informowanie o ofercie edukacyjnej, badanie
poziomu satysfakcji z oferowanych usług oraz
dochodzenie i obrona roszczeń, na podstawie art. 6
lit. f) Rozporządzenia.
Odbiorcy danych
Państwa dane mogą zostać przekazane do naszych
instytucji
nadrzędnych
takich
jak:
Samorząd
Województwa Mazowieckiego, Kuratorium Oświaty
w Warszawie lub Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
do organów nadzorczych i kontrolnych, instytucji
współorganizujących
daną
formę
doskonalenia,
pracodawców, którzy zgłosili pracownika na szkolenie,
do naszych operatorów usług IT w związku
z utrzymaniem systemów informatycznych, do operatora
systemu sms (tylko nr telefonu), w celu realizacji usługi
powiadamiania o organizowanych szkoleniach, a także
do innych podmiotów przetwarzających dane na nasze
wyłączne polecenie.
Okres przechowywania
Państwa dane będą przechowywane przez okres
niezbędny do konkretnego przetwarzania w wyżej
wymienionych celach, jak również przez okres trwania
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa. W uzasadnionych przypadkach okres ten może
zostać wydłużony o czas niezbędny do zorganizowania
trwałego zniszczenia dokumentów.
Realizacja praw i obowiązków
Przysługuje Państwu:
 prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
uzupełnienia i sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego,
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu dostosowania indywidualnej oferty szkoleniowej
dane osobowe użytkowników Platformy Obsługi Szkoleń
podlegają profilowaniu.
Przysługuje Państwu prawo do niepodlegania
profilowaniu, które to prawo zostanie zrealizowane
w momencie złożenia przez Państwa stosownego
oświadczenia.
Dane kontaktowe
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące swoich danych
osobowych lub chcieli by Państwo dokonać ich
aktualizacji, prosimy o kontakt z Działem Organizacji
Szkoleń, tel. 22 579 41 22 lub 22 579 41 80.
W przypadku żądań dotyczących Państwa danych
osobowych prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu
Organizacji Szkoleń, tel. 22 579 41 21.
We
wszystkich
innych
sprawach
związanych
z przetwarzaniem danych osobowych możecie się
Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony
Danych: telefonicznie na numer 22 626 83 90, na adres
poczty elektronicznej iod@oeiizk.waw.pl lub listownie
na adres siedziby głównej.

