KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SŁUCHACZY
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W WARSZAWIE
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych słuchaczy jest Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Warszawie,
ul. Szczęśliwicka 56, reprezentowane przez dyrektora placówki.

2.

Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa, drogą
e-mailową: cku2@rubikon.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 822 98 95 w. 20.

3.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 pełni Pani Justyna
Brejwo, z którą można kontaktować się poprzez e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl.

4.

Powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych
osobowych. Inspektor Ochrony Danych nie posiada i nie udziela innych informacji dotyczących
funkcjonowania placówki.

5.

Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów
prawa oświatowego oraz statutowej działalności szkoły:
a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm./,
b) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
c) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe /Dz. U. z 2017 r.
poz. 60 ze zm./,
d) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej /Dz. U. z 2011 r. Nr 139 poz. 814/,
d) aktów wykonawczych do ww. ustaw.

6.

Dane osobowe co do zasady nie będą udostępniane innym odbiorcom poza ustawowo uprawnionymi lub
właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw /organy państwowe, organy ochrony prawnej – policja,
prokuratura, sąd lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem/.

7.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

8.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji spraw, a po tym okresie dla
celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

9.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Warszawie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych
w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

10. Słuchaczowi,

rodzicom i prawnym opiekunom słuchacza niepełnoletniego przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11. Słuchaczowi

przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.:22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, przez elektroniczną skrzynkę podawczą
dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl

12. Podanie

danych osobowych jest warunkiem koniecznym, aby słuchacz mógł zostać przyjęty do szkoły.
Jednocześnie zapewniam, że dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 w Warszawie, jako
administrator danych, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało
się zgodnie z prawem.

