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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 

Dla uczestników kursów dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 

Gdańsk, adres e-mail:  sekretariat@cen.gda.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się korespondencyjnie na adres 

administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@cen.gda.pl 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie kursu dla instruktorów 

praktycznej nauki zawodu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym zostały zebrane. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit e RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora przy czym zadaniem tym jest organizacja i 

przeprowadzenie kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu na podstawie § 10 ust. 5 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym jest 

wymogiem ustawowym a nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z 

organizowanego kursu. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie podpisanych umów 

uwzględniających ochronę danych osobowych (np. usługodawcy rozwiązań IT). 

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 25 lat w związku z obowiązkami archiwizacji dokumentów 

poświadczających posiadane przez Panią/Pana kwalifikacje i uprawnienia.  

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

b. żądania wydania kopii danych przetwarzanych przez Administratora, 

c. usunięcia danych jeżeli nie jest realizowany wskazany cel Administratora, 

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z przysługujących jej praw kontaktując się z administratorem lub 

Inspektorem Ochrony Danych. 

11. Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych. 
 


