
 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób zapisujących się do sieci współpracy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (dalej: RODO) informujemy, 
że: 

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z, jest Ośrodek Edukacji 
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 
8/10, 02-026 Warszawa oraz siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 73, 02-006 Warszawa. 

2. Dane kontaktowe. 
W przypadku jakichkolwiek żądań i pytań dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt 
z naszym Inspektorem Ochrony Danych: 

• na adres poczty elektronicznej: iod@oeiizk.waw.pl, 

• telefonicznie na numer: 22 626 83 90, 

• listownie na adres siedziby głównej administratora. 

3. Sposób gromadzenia danych 
Dane przekazują nam Państwo sami podczas dokonywania rejestracji w formularzu Microsoft 365, 
w związku z tym Państwa dane mogą zostać udostępnione firmie Microsoft, jako operatorowi usług 
IT. 

4. Cel przetwarzania oraz podstawy prawne. 
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:   

a) wstępna rejestracja do sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół 

i placówek, którzy w zorganizowany sposób będą współpracować ze sobą w celu doskonalenia 

swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń; kontakt e-mailowy lub 

telefoniczny w celach przekazania informacji, przesyłania materiałów potrzebnych do podjęcia 

współpracy w sieci, na podstawie art. 6 lit. b) i c) RODO, w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia 

nauczycieli. 

5. Zakres przetwarzanych danych 
Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, placówka (nazwa 

i adres), pełniona funkcja, e-mail (służbowy), tel. kontaktowy (służbowy). 

6. Okres przechowywania danych  
Państwa dane będą przechowywane oraz przez okres niezbędny do ich przetwarzania w wyżej 

wymienionych celach.  

7. Realizacja praw. 

Posiadają Państwo: 

• prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do uzupełniania oraz sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej, 



 

 

 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 

 


