
 

RODO 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją wymogów 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, informujemy, że 

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych nam w związku z Państwa 

współpracą z naszą firmą, jest CentrEdu Wioletta Cywińska, ul. Królowej Korony Polskiej 25 

70-486 Szczecin 

Szczegółowe dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych, celu przetwarzania danych 

osobowych, czasu przetwarzania, Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez 

CentrEdu Wioletta Cywińska Państwa danych osobowych oraz odbiorców danych 

zamieszczone zostały na naszej stronie internetowejwww.centredu.pl/RODO. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentacją. 

DEFINICJE RODO 

Administrator (danych) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę 

lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby 

przetwarzania danych osobowych. 

RODO – rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

Dane osobowe - to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do 

zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio 

identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer 

identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej 

czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, 

ekonomicznego, kulturowego lub społecznego. tożsamość tej osoby fizycznej. 

Przetwarzanie danych osobowych to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana 

operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych 

osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, 

przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, 

ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, 

wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych. 

Ograniczenie przetwarzania -  polega na oznaczeniu przetwarzanych danych osobowych w 

celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania 

http://www.centredu.pl/RODO


Anonimizacja- zmiana danych osobowych w wyniku której dane te tracą charakter danych 

osobowych 

Zgoda osoby, której dane dotyczą - oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne, 

świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub 

wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych z nim związanych. Zgoda musi być udokumentowana we właściwy sposób, aby ją 

udowodnić. 

Ocena skutków w ochronie danych -  to proces przeprowadzany przez Administratora, jeśli 

jest wymagany przez obowiązujące prawo i, jeśli to konieczne, z uczestnictwem inspektora 

ochrony danych, przed przetwarzaniem, w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo 

wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych jako rodzaju przetwarzania danych 

osobowych i zachodzi wraz z wykorzystaniem nowych technologii, biorąc pod uwagę 

charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. Proces ten musi ocenić wpływ planowanych 

operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych. 

Podmiotem danych jest każda osoba fizyczna, która jest przedmiotem przetwarzanych 

danych. 

Odbiorca -  oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny 

podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. 

Podmiot przetwarzający (Procesor) to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja 

lub jakikolwiek inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) -  to osoba formalnie wyznaczona przez Administratora 

w celu informowania i doradzania Administratorowi/Podmiotowi 

przetwarzającemu/pracownikom w zakresie obowiązującego prawa o ochronie danych i 

niniejszej Polityki oraz w celu monitorowania ich przestrzegania oraz działania jako punkt 

kontaktowy dla osób przetwarzanych i organu nadzorczego. 

Pseudonimizacja  - oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób (np. poprzez 

zastępowanie nazw liczbami), że danych osobowych nie można już przypisać do określonego 

podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji (np. Listy referencyjnej nazwisk i 

numerów), pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i 

podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie 

są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

Szczególne kategorie danych osobowych - ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, 

poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach 

zawodowych i obejmują przetwarzanie danych genetycznych, dane biometryczne w celu 

jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące 

naturalnego życie seksualne osoby lub orientację seksualną. W zależności od obowiązującego 

prawa, specjalne kategorie danych osobowych mogą również zawierać informacje o środkach 

zabezpieczenia społecznego lub postępowaniach administracyjnych i karnych oraz o 

sankcjach. 

 



Profilowanie – jest dowolną forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 

która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników 

osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących 

efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 

zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Naruszenie ochrony danych osobowych -  jest to przypadkowy lub niezgodny z prawem 

incydent prowadzący do zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego 

ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony dla słuchaczy kursów w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych (RODO) 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CentrEdu Wioletta Cywińska  z 

siedzibą w Szczecinie, pod adresem: 70-486 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 

25; 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych:biuro@centredu.pl 

 Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celach związanych z podjęciem na 

Pani/Pana żądanie działań zmierzających do nawiązania współpracy w zakresie 

świadczenia usług edukacyjnych na rzecz Pani/Pana oraz w celu realizacji takiej 

współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, o której mowa wyżej (art. 

6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.) 

 Dodatkowo administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z 

przedmiotem prowadzonej działalności edukacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w tym: 

związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów 

nadzorczych oraz do innych podmiotów, do których administrator zobowiązany jest 

raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na 

podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe i aktów wykonawczych do w/w 

ustawy. 

 Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie 

Pani/Pana danych dla celów innych aniżeli wskazane powyżej, a niezbędnych z uwagi 

na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 

Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 

w szczególności 

 



a/ w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa 

informatycznego i informacji u administratora, w tym w szczególności w zakresie zarządzania 

urządzeniami mobilnymi , administrowania dostępami i uprawnieniami do systemów i 

aplikacji; 

b/ w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego administratora, w tym w 

zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób 

wchodzących i wychodzących; 

c/ w przypadkach gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem 

postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych 

postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami; 

d/ w przypadku gdy znajdzie to zastosowanie , w celach związanych z współpraca z 

dostawcami, kontrahentami, a także w celach związanych z organizacją i uczestnictwem w 

konkursach, konferencjach, udziałem w wydarzeniach i imprezach, a także działalnością 

promocyjną i reklamową administratora; 

 W przypadkach innych aniżeli wskazane w pkt. 3), 4) i 5) powyżej Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w 

zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt. 3), 4) i 5) powyżej celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez 

Panią/Pana umowy z administratorem, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla 

realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu w zakresie określonym w 

pkt. 5) powyżej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (po 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie 

do czasu wycofania tej zgody. 

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

a/ dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b/ prawo do ich sprostowania, 

c/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy: 

- osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się 

usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia, 

- administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której dane dotyczą 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

d/ prawo do cofnięcia zgody (w zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), 



e/ prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych 

osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, 

f/ prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w 

przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

- osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, 

- osoba której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzania i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania, 

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa. 

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i 

wykonywania umowy między Panią/Panem, a administratorem, wynika z realizacji 

obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów prawa lub jest niezbędne 

do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora 

opisanych wyżej . Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych 

osobowych może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie 

przy zawieraniu umowy oraz świadczeniu usług edukacyjnych. Podanie innych 

danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne. W zakresie w jakim dane 

osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. 

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w 

pkt. 3), 4) i 5) powyżej, Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

następującym odbiorcom, bądź kategoriom odbiorców: 

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów prawa, (np.:   Ministerstwo Edukacji, Kurator Oświaty), 

- podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania umowy o 

świadczenie usług edukacyjnych 

- podmiotom wspierającym administratora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na rzecz administratora, tzw. Procesorzy danych.  

Powyższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku. 



Klauzule zgody do zamieszczenia na CV 

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca przeprowadzenie rekrutacji.  

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam 

niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 

potrzeb aktualnej rekrutacji.   

Klauzula zgody umieszczana na CV, umożliwiająca długie przechowywanie.  

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam 

niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 

potrzeb przyszłych rekrutacji. 

 


