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Klauzula informacyjna dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1781),  uprzejmie informujemy, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego z siedzibą w Łodzi 90-142, przy ul. Kopcińskiego 29, (tel.:+48 42 678-33-78; e- mail: 

wcdnikp@wckp.lodz.pl). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować 

poprzez e-mail: iod@lcdnikp.elodz.edu.pl . 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w związku realizacją 

celów statutowych placówki, w szczególności prowadzeniu form doskonalenia nauczycieli 

na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia 

nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045).  

4. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Łódzkiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz doradcy metodyczni, podmioty upoważnione do 

odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych.   

5. Czas przetwarzania danych przez Administratora jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi oraz 
od celu przetwarzania, jak również obowiązujących w tym przedmiocie regulacji prawnych. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

do przeniesienia danych.   

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

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 formach doskonalenia nauczycieli 

i wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania swoich danych osobowych, nie może Państwo 

uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego.  

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji 

prawnych, w tym umów międzynarodowych. 

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w dokumencie 

Polityka prywatności zamieszczonym na stronie głównej. 

https://www.wckp.lodz.pl/sites/default/files/Polityka%20prywatnosci%20LCDNiKP.pdf  
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