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Obowiązek informacyjny: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Giżycku, z siedzibą na Aleja 1 Maja 30 , 11-500 Giżycko 

1. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Jara z którym może się Pani/Pan skontaktować za 
pośrednictwem poczty elektronicznej – lukasz.jara@gptogatus.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a. świadczenia usług edukacyjnych i realizacji prawnego obowiązku Administratora, podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO jeżeli jest Pani/Pan uczniem lub słuchaczem 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku, 

b. zawarcia lub wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia jeżeli zawarła 
Pani/Pan umowę z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku oraz na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wykonania obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze (np. podatkowych),  

c. przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, jeżeli 
podane przez Panią/Pana dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22

1
 Kodeksu 

pracy, ich przetwarzanie będzie możliwe po udzieleniu zgody na przetwarzanie. Zgoda może 
zostać wycofana w każdym momencie, 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

a. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa; 

b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 
przetwarzające). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 
celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa oraz 
do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.  

5. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych 
i obowiązków ustawowych CKZiU. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest 
niemożliwe. Jeżeli dane przetwarzane są w związku z zawarciem lub realizacją umowy ich podanie jest 
warunkiem zawarcia umowy. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być 
przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek 
dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. Zgoda jest dobrowolna.  

6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 
1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Panią/Pana danych osobowych w każdej chwili ma Pani/Pan prawo 
do: 

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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Wizerunek dziecka (treść dodana do ogłoszeń w projektach/konkursach/publikacjach na 
stronie internetowej, facebook) 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 
 
……………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 
 
(imię, nazwisko, data urodzenia, umiejętności, zainteresowania, wizerunek) dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji konkursów i projektów oraz akcji promocyjnych Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Giżycku. Wyżej wymienione dane zostaną opublikowane na stronie internetowej 
CKZiU oraz profilu CKZiU w serwisie społecznościowym Facebook. Niniejsze oświadczenie jest zgodą 
w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).   

Obowiązek informacyjny: 
 
……………………………………                
     (Miejsce i data wyrażenia zgody)                    

 
…………..………………………………………………… 

(Podpis osoby wyrażającej zgodę) 


