
Obowiązek informacyjny dla pracowników i uczniów CKZiU „MEDYK” 

  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, informuje że zgodnie z rozporządzeniem 

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 (dalej: RODO): Centrum Kształcenia 

Zawodowego i ustawicznego będzie przetwarzać dane zgodnie z ww. Rozporządzeniem. 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK W Gorzowie Wlkp. ul. Dowgielewiczowej 5 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Jolantą Bach możliwy jest pod 

numerem tel. 957359016 wew: 27, od poniedziałku do piątku, w godz: 8,00 - 15.00. e-mail 

ksiegowosc@ckziumedyk.pl 

3. Pani/Pana  (UCZNIOWIE) dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z nauką i 

wychowaniem- zgodnie z ustawą 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2198, 2203 i 61) 

4. Pani/Pana (PRACOWNICY I KANDYDACI DO PRACY) dane osobowe przetwarzane będą w 

celach związanych z realizacją umowy, kiedy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub 

kiedy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, Przepisy prawa. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 

2018 r., poz. 108 t.j.) - w szczeg. art. 221 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b . USTAWA z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) Ustawa z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ; USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) ogłoszono dnia 29 listopada 2017 r. 

  

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. 

 

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz 

prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie zgody.  

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na                                                             

podstawie zgody przed jej cofnięciem.           

 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną 

danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane 

niezgodnie  z wymogami prawa. 

 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  

  


