
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych słuchaczy kkz  

        Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

informujemy: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 tel. 48/3621331 email: sekretariat@ckziu.radom.pl. 
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą: 
 email: iod@ckziu.radom.pl. 
3.Cel i podstawa prawna przetwarzania. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
art. 6 ust 1 lit a RODO- wyrażenia zgody   
w celu wypełnienia formularza rekrutacyjnego podając: imię i nazwisko, telefon, email, wybrany 
kierunek,   
art. 6 ust 1 lit c RODO- wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze 
w celu- wymagane dokumenty potwierdzające wykształcenie,(świadectwa, zaświadczenie lekarskie 
o braku przeciwskazań lekarskich)   
w celu wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego  zawodowym 
podając następujące dane osobowe : pesel, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania 
na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Rozporządzenia MEN z dnia 19 
marca  2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzenie MEN z 
dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 
zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 
4.Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.  
5.Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane do momentu uczęszczania do Centrum, a następnie 
zostaną przekazane do Składnicy akt. Dane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 
Wykazem Akt.  
6.Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem.  
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Warszawa 00-193 ul. Stawki 2 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 
przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  
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