KLAUZULA DO WIADOMOŚCI

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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez tel. 531641425 lub
e-mail: inspektor@osdidk.pl
3. Państwa dane osobowe przekazywane w wiadomościach email, w szczególności w postaci
imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, wykorzystywane są wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji mailowej. Dla przetwarzania danych dla innych celów wymagana jest
odrębna zgoda, chyba że przetwarzanie jest wynikiem obowiązku bądź uprawnienia nałożonego przez obowiązujące przepisy prawa.
4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – art. 6
ust. 1 lit. a) RODO.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi
na administratora przepisami prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania
działalności, której zgoda dotyczy.
6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
7. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych oraz podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania
od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie

danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie danych jest dobrowolne, sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji e-mail.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

