
RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SOSNOWCU  

UL. GROTA ROWECKIEGO 64, 41-200 SOSNOWIEC W CELU UZYSKANIA ZEZWOLENIA  

NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z wejściem w życie przepisów 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 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO informujemy, iż dane będą przechowywane zgodnie z ww. 

przepisami. 

1.Administratorem Pani/Pana dziecka jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu 

ul. Grota Roweckiego 64, 41-200 Sosnowiec reprezentowany przez Dyrektora CKZiU mgr inż. Elżbietę 

Czernik. 

2. Inspektorem Danych Osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu  

ul. Grota Roweckiego 64, 41-200 Sosnowiec jest Paweł Wierzbicki, p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

• organizacji i przeprowadzenia Konkursu, 

• informowania uczestników Konkursu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, 

wiadomości SMS, e-mail o sprawach związanych z Konkursem, 

• promowania Konkursu, 

• wydawanie nagród i dyplomów. 

4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane: 

• imię i nazwisko (w razie potrzeby pesel) i klasa uczestnika, 

• imię i nazwisko opiekuna, 

• miasto i województwo. 

5. Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w punkcie 3 lecz nie krócej niż okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji. 

6. Będziemy przechowywać dane osobowe, przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach 

archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a także w celach marketingowych,  

do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. 

7. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

8. W związku z przetwarzaniem przez CKZiU Pani/Pana dziecka danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo dostępu do treści danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, lub prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest 

zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe,  

a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie. 

 

 


