
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników kwalifikowanego 
kursu zawodowego (KKZ) 
 
Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: 
L.119/1), dalej zwane RODO:  

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych 
jest Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 z siedzibą przy ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie (kod pocztowy: 03-
806), tel.: (22) 819 00 38, adres e-mail: ckz1@edu.um.warszawa.pl reprezentowana przez dyrektora placówki.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) Przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrany przez Panią/Pana kwalifikacyjny kurs zawodowy na 
podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) Realizacji programu kursu  na podstawie obowiązku wynikającego z §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO); 

c) Prowadzenia dokumentacji prowadzonego kuru na podstawie obowiązku wynikającego z §21 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. sprawie kształcenia w formach 
pozaszkolnych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

d) Przeprowadzenia procesu oceny postępów uczniów i egzaminów zewnętrznych na podstawie obowiązków 
wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

e) prowadzenia monitoringu wizyjnego szkoły jako zadanie realizowane w interesie publicznym w zw. z art. 108b 

ustawy z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 

f) Promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności jej uczniów oraz nauczycieli realizowane jako 
zadanie w interesie publicznym (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 

3.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 odbiorcą danych osobowych będą: 

a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, firmy świadczące 
usługi hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły (odbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO);  

b) dane będą przekazywane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu organizacji egzaminu zawodowego mogą 
być również przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Sąd, Prokuratura) lub 
organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa dotyczących przechowywania i 
archiwizowania dokumentacji przez państwowe jednostki budżetowe. Okresy te zostały określone wraz z 
przyporządkowaniem ich do określonych kategorii spraw w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt 
obowiązującym w CKZ nr 1 w Warszawie i wynoszą odpowiednio: 2, 5, 10 lub 50 lat. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan złożyć do nas wniosek o: dostęp do 
danych oraz o kopię danych, sprostowanie danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub 
umieszczonych na naszych stronach internetowych, ograniczenie przetwarzania i przenoszenie danych, a także 
prawo do wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać, 
wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan korzystać, zależeć będzie np. od 
podstawy prawnej oraz celu przetwarzania Państwa danych przez Administratora. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO), podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych lub danych Pani/Pana dziecka narusza przepisy 
prawa.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem umożliwiającym 
proces rekrutacji i udział w kursie.    



9. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym 
przetwarzaniem. Prosimy o kontakt na adres mailowy: ckp_iod@dbfopld.waw.pl lub listownie na adres podany 
w punkcie 1 z informacją, że wiadomość jest adresowana do inspektora ochrony danych.  

 


