
Klauzula informacyjna dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informujemy, 
że:   

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Łodzi 90-142, przy ul. Kopcińskiego 29, którą 
reprezentuje Dyrektor – Janusz Jan Moos (tel.: +48 42 678-33-78; e-mail: 
wcdnikp@wckp.lodz.pl).  

2. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych (e-mail: iod@lcdnikp.elodz.edu.pl).   

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu dokumentowania 
usług edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 września 2016 r. w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r., poz. 1591).   

4. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Łódzkiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz podmioty upoważnione do odbioru 
danych na podstawie przepisów prawa.   

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej 
celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 
prawa.   

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu 
prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia 
danych.   

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (dalej: Prezes UODO) 

¾ zanim złożycie Państwo skargę złóżcie sprzeciw, 
¾ jeżeli Administrator Danych Osobowych nie wie, że nie chcecie Państwo przetwarzania 

Waszych danych osobowych, Prezes UODO może nie móc spełnić żądania. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem realizacji usługi. 
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie 

zawodowym i wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania swoich danych osobowych, 
nie możecie Państwo uczestniczyć w w/w kursach organizowanych przez Łódzkie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, ani nie będą 
profilowane. 

  


