
 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób nawiązujących współpracę 
w celu prowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym 

 
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. Cel przetwarzania oraz podstawy prawne. 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na OEIiZK 
oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów OEIiZK wynikających z ubiegania się przez OEIiZK  
o uzyskanie zgody Kuratorium Oświaty w Warszawie na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, a w razie 
uzyskania tej zgody, wynikających także z konieczności prowadzenia dokumentacji kursu kwalifikacyjnego,  
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w zw. z § 21 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. 

4. Okres przechowywania danych. 
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do ich 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 dokumentacji. 

5. Odbiorcy danych. 
Państwa dane w postaci: imienia; nazwiska; informacji na temat ukończonych studiów wyższych 
magisterskich z podaniem kierunku/specjalności; przygotowania pedagogicznego; kwalifikacji/ukończonych 

form doskonalenia ważnych z punktu widzenia prowadzonych zajęć; doświadczenia zawodowego w zakresie 

problematyki prowadzonych zajęć oraz inne Informacje uzupełniające, istotne z punktu widzenia 
prowadzonych zajęć (np. publikacje, autorstwo koncepcji, programów) zostaną udostępnione Kuratorium 
Oświaty w Warszawie (Kuratorium) w celu przeprowadzenia procedury uzyskania przez OEiIZK zgody 
Kuratorium na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego. 
Ponadto dane mogą zostać przekazane lub udostępnione w całości lub części także innym podmiotom. 
Potencjalne kategorie odbiorców to: 

- organy nadzorcze i organy podatkowe, jak Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
- dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z utrzymaniem 

systemów informatycznych, 
- inni odbiorcy danych: instytucje upoważnione na mocy prawa, instytucje współpracujące z Ośrodkiem, 

współpracownicy, kontrahenci i klienci Ośrodka, pod warunkiem, że będzie to niezbędne do realizacji 
umowy, zlecenia lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, 

- inne podmioty przetwarzające dane na wyłączne polecenie Administratora, zobowiązane do ochrony 
powierzonych im danych na podstawie umowy. 

6. 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. 

7. Obowiązek podania danych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procedury uzyskania zgody 
Kuratorium na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego oraz, po uzyskaniu zgody, do zawarcia i realizacji umowy. 
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