
         
 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

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) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 

Gdańsk, adres e-mail:  sekretariat@cen.gda.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się korespondencyjnie na adres 

administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@cen.gda.pl  

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest organizacja / współorganizacja form doskonalenia przez 

administratora. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym zostały 

zebrane. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest: 

a)  art. 6 ust. 1 lit e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

przez Administratora przy czym zadaniem tym jest organizacja/współorganizacja oraz prowadzenie form doskonalenia 

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia 

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

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - Pani/Pana zgoda 

5. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce 

urodzenia, informacje o kwalifikacjach zawodowych oraz miejscu zatrudnienia w zakresie zadania realizowanego w interesie 

publicznym oraz adres e-mail, numer telefonu, na podstawie Pani / Pana zgody. 

6. Podanie danych osobowych w zakresie zadania realizowanego przez Administratora w interesie publicznym jest 

wymogiem ustawowym, a nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z organizowanych / 

współorganizowanych przez administratora form doskonalenia. Podanie Pani / Pana danych osobowych w zakresie 

wyrażonej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do utworzenia profilu użytkownika w aplikacji rejestracyjnej do 

uczestnictwa w formach doskonalenia organizowanych / współorganizowanych przez Administratora. 

7. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa oraz współorganizatorzy form doskonalenia, z którymi Administrator zawarł umowy o współ-

organizację form doskonalenia. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat lub do momentu cofnięcia zgody, przez osobę której dane dotyczą. 

9. Osoba, której dane dotyczą, może cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody można złożyć 

pisemnie do administratora za pomocą e-mail na adres: sekretariat@cen.gda.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywał administrator na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) Dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania; 

b) Żądania wydania kopii danych przetwarzanych przez administratora; 

c) Żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych; 

d) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych; 

e) Cofnięcia wyrażonej zgody; 

f) Przenoszenia jej danych osobowych do innego administratora; 

g) Wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

11. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z przysługujących jej praw kontaktując się z administratorem lub 

Inspektorem Ochrony Danych.  

12. Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych lecz, w celu 

dostosowania oferty form doskonalenia prowadzonej przez administratora, może prowadzić profilowanie uczestników 

korzystających z form doskonalenia.  

 
Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, informujemy, iż podczas 
wydarzeń realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, mogą być wykonywane zdjęcia i/lub nagrywane filmy 
z Państwa wizerunkiem oraz materiały te mogą być publikowane na stronie internetowej, profilach społecznościowych, 

w biuletynach CEN i/lub materiałach informacyjno-promocyjnych CEN. 
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