Zał. nr 7
Sosnowiec, dnia ………………………………..
KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i Danych jest:
Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych oraz udostępnia jego dane
kontaktowe:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest:

Informacja o przekazywaniu danych do
innych podmiotów:

Okres przechowywania danych:

Ma Pani/Pan prawo do:

Podane przez Panią/Pana dane są:
Pani/Pana dane:

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
41-214 Sosnowiec
ul. Stalowa 9a, tel. 32/292 01 91
mail: rckumed@rcku.nazwa.pl
tel. 32/292 01 91
mail: rckumed@rcku.nazwa.pl
listownie: Stalowa 9a, 41-214 Sosnowiec
postępowania rekrutacyjnego, przebiegu kształcenia (wraz z odbyciem zajęć
praktycznych i praktyki zawodowej) dokumentacji przebiegu nauczania,
wykonywania czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi
z Ustawy Prawo oświatowe i wydanych do niej aktów wykonawczych oraz Statutu
RCKU, realizacji obowiązków statystycznych, obowiązków archiwalnych.
- Prawo oświatowe i akty wykonawcze do niej,
- Ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej - art. 10 ust.1,
- Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego art. 63,
- Statutu RCKU.
Jeśli będzie to konieczne i wynikało z obowiązujących przepisów prawa Pani/Pana
dane, mogą być przekazywane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym
oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, aby wypełnić
obowiązki prawne ciążące na RCKU. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub
podpisanych umów takie jak: dostawcy systemów informatycznych, PZU, placówki
praktycznej nauki zawodu, placówki medycyny pracy, operator pocztowy. Odbiorcy
są zobowiązani do zachowania w poufności powierzonych danych w procesie ich
przetwarzania.
Przekazanie danych osobowych do państw trzecich będzie możliwe wyłącznie na
wyraźne oraz uzasadnione Państwa życzenie.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do
realizacji celu/celów przetwarzania danych osobowych, a po tym czasie przez okres
i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące w
szczególności Ustawy Prawo oświatowe ( t.j. z 2020 poz 910 z późn. zm.-- art. 160
ust. 1,2 oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach ( Dz.U z 2018 poz.217 z późn. zm.)
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii
 sprostowania (poprawienia) swoich danych , jeśli są błędne lub nieaktualne
 ograniczenia przetwarzania swoich danych lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych
 wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
dobrowolne. Konsekwencja niepodania danych będzie nieprzystąpienie do procesu
rekrutacji..
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
i profilowaniu.

………………………………………………………………
Czytelny podpis

