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Dot. Art.13 RODO 
 

INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, 

KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

 
1. Informacja o przetwarzaniu danych dla kandydatów do szkoły i ich opiekunów prawnych. 

 
1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego 

w Sulechowie, e-mail sekretariat @cksulechow.pl 
2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail 

iod@cksulechow.pl 
3) Dane przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., USTAWY z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29) oraz USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11) wraz z aktami wykonawczymi 

4) Dane przechowywane będą przez okres rekrutacji. 
5) Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
6) Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody 

na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

7) Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. 
 

2. Klauzula informacyjna dla uczniów i ich opiekunów prawnych 
 
1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego 

w Sulechowie, e-mail sekretariat @cksulechow.pl 
2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail 

iod@cksulechow.pl 
3) Dane przetwarzane będą w celu: dokumentowania przebiegu nauczania na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c; 

rejestrowania przetwarzania danych przez użytkowników systemów informatycznych, kontroli jakości, 
weryfikowania uprawnień do stref KD, monitorowania wybranych obszarów szkoły, prowadzenia audytów 
wewnętrznych, prowadzenie audytów zewnętrznych, w drobnych bieżących sprawach na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., USTAWY z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29),  USTAWY z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11) oraz USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji oświatowej(Dz.U.2017.2159 t.j. z dnia 2017.11.23) wraz z aktami wykonawczymi 

4) Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora 
w zakresie świadczenia outsourcingu dokumentacji przebiegu nauczania, serwisu programistycznego, serwisu 
IT, szkoleń BHP, niszczenia dokumentacji, audytorzy zewnętrzni, operatorzy pocztowi, podmioty na rzecz 
których usługi świadczy Administrator danych w związku z zapewnieniem kontaktu w sprawach dot. realizacji 
umów/zleceń, podmioty świadczące usługi transportowe i turystyczne na rzecz Administratora danych 
w związku z zapewnieniem kontaktu w sprawach dot. realizacji umów/zleceń. 

5) Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres: dokumentacja przebiegu nauczania 50 lat od 
ukończenia szkoły. 

6) Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
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7) Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody 
na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8) Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. 
 

3. Informacja o przetwarzaniu danych dla kandydatów do pracy 
 
1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego 

w Sulechowie, e-mail sekretariat @cksulechow.pl 
2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail 

iod@cksulechow.pl 
3) Dane przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
4) Dane przechowywane będą przez okres rekrutacji. 
5) Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
6) Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody 

na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

7) Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. 
 

4. Klauzula informacyjna dla pracowników 
 
1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego 

w Sulechowie, e-mail sekretariat @cksulechow.pl 
2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail 

iod@cksulechow.pl 
3) Dane przetwarzane będą w celu: zatrudniania i przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS na podstawie Art. 

6 ust. 1 lit. a, c; rejestrowania przetwarzania danych przez użytkowników systemów informatycznych, 
rozbudowy i utrzymania obiektów, kontroli jakości, weryfikowania uprawnień do stref KD, monitorowania 
wybranych obszarów zakładu, prowadzenia audytów wewnętrznych, prowadzenie audytów zewnętrznych, 
w drobnych bieżących sprawach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4) Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora 
w zakresie świadczenia outsourcingu kadr i płac, księgowości, serwisu programistycznego, serwisu IT, szkoleń 
BHP, niszczenia dokumentacji, audytorzy zewnętrzni, operatorzy pocztowi, podmioty na rzecz których usługi 
świadczy Administrator danych w związku z zapewnieniem kontaktu w sprawach dot. realizacji umów/zleceń, 
podmioty świadczące usługi transportowe oraz turystyczne na rzecz Administratora danych w związku 
z zapewnieniem kontaktu w sprawach dot. realizacji umów/zleceń. 

5) Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres: akta osobowe, dokumentacja płacowa - 50 lat od 
ustania zatrudnienia. 

6) Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7) Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody 
na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8) Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. 
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5. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami 
z bazy CEIDG) 

 
1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego 

w Sulechowie, e-mail sekretariat @cksulechow.pl 
2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail 

iod@cksulechow.pl 
3) Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) Pani/a dane nie będą udostępniane odbiorcom*. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty 

przetwarzające dane na  zlecenie administratora w zakresie świadczenia outsourcingu księgowości, IT. 
5) Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes 

realizowany przez administratora. 
6) Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
7) Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody 

na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8) Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

zawarcia umowy 

 

6. Klauzula informacyjna dla monitoringu 
 
1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego 

w Sulechowie, e-mail sekretariat @cksulechow.pl 
2) Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 

monitorowanym. 
3) Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. 
4) Zarejestrowane nagrania nie będą udostępniane odbiorcom. 
5) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz 

ograniczenia przetwarzania. 
6) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

 


