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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 

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 

________________________________________________ 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Rawiczu  

ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 
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Klauzula dla osób korespondujących 

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane 

osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, 

zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:                 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 

(w dalszej części jako: WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:                                                   

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony 

danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@medyk-rawicz.com.pl.   

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:            

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na administratorze w związku z koniecznością rejestracji korespondencji przychodzącej  

i wychodzącej i udzielania odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz innymi przepisami prawa  

regulującymi działalność WSCKZiU w zakresie realizacji swoich zadań. Po zrealizowaniu celu 

pierwotnego dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacji danych w związku  

z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego 

z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE:                                       

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy będącej przedmiotem 

korespondencji a następnie przez okres odpowiadający przepisom archiwizacyjnym w WSCKZiU  

w zależności od przedmiotu korespondencji.  

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH:                                         

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

a) współpracujący z administratorem radcowie prawni oraz inne podmioty świadczące usługi doradcze 

i prawne; 

b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności organ 

prowadzący WSCKZiU) 

c) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na 

zlecenie administratora, 

d) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA: 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
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2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:                              

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 

KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA:           

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze stąd obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym.  
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Klauzula dla osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej  

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane 

osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, 

zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:                 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 

(w dalszej części jako: WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:                                                   

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony 

danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@medyk-rawicz.com.pl.   

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:            

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na administratorze w związku z koniecznością rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji 

publicznej, udostępnienia informacji publicznej bądź jej odmowy, jak również rejestracją korespondencji 

przychodzącej i wychodzącej oraz jej archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających  

z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. Po zrealizowaniu celu pierwotnego dane osobowe będą 

przetwarzane w celach archiwizacji danych w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku  

prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE:                                       

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rozpatrywania wniosku i 

udostępnienia informacji publicznej bądź jej odmowy a następnie przez okres odpowiadający 

przepisom archiwizacyjnym w WSCKZiU tj. 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego,  

w którym zakończono rozpatrywanie wniosku.   

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH:                                         

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

a) współpracujący z administratorem radcowie prawni oraz inne podmioty świadczące usługi doradcze 

i prawne; 

b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności organ 

prowadzący WSCKZiU) 

c) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na 

zlecenie administratora, 

d) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:                                      

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 
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1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:                                              

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 

KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA: 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze stąd obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym.  
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Klauzula dla osób składających ofertę pracy    

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane 

osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, 

zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:                 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 

(w dalszej części jako: WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:                                                   

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony 

danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@medyk-rawicz.com.pl.   

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:            

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przyszłych 

postępowań rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub wyraźnie 

wyrażonej zgody (w przypadku przekazania przez kandydata danych osobowych należących do 

szczególnych kategorii danych) - art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE:                                       

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 

miesięcy od momentu udzielenia zgody. Po tym czasie WSCKZiU usunie Państwa dane, nawet mimo 

braku wycofania zgody. 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH:                                         

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

a) podmioty świadczące usługi hostingu poczty elektronicznej, 

b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności organ 

prowadzący WSCKZiU),  

c) podmioty świadczące usługi pocztowe działające na zlecenie administratora. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:                                    

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

4) przenoszenia danych osobowych do innego administratora, 

5) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście  

w siedzibie WSCKZiU, listownie lub elektronicznie na adres: iod@medyk-rawicz.com.pl.    
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PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:                                              

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 

KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA:  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu umożliwienia WSCKZiU 

rozpatrzenia dokumentacji aplikacyjnej stąd brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę 

złożonej oferty pracy.  
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Klauzula dla kandydatów do pracy 

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane 

osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, 

zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:                 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 

(w dalszej części jako: WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:                                                   

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony 

danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@medyk-rawicz.com.pl.   

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH: 

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze)  

w zakresie danych ujętych w Kodeksie pracy, 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie 

przekazania pozostałych danych w ofercie przez kandydata do pracy,  

• art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody  

w oddzielnym oświadczeniu) w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych 

kategorii danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO. 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE:  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres czasu: 

1) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych ujętych  

w Kodeksie pracy będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego. 

2) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie pozostałych danych 

przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody/wyraźnej zgody, Państwa dane będziemy 

przetwarzać do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż do zakończenia 

postępowania rekrutacyjnego. Po tym czasie WSCKZiU usunie Państwa dane, nawet mimo braku 

wycofania zgody. 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH: 

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

a) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na 

zlecenie administratora, 

b) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora. 

c) Podmioty wspierające administratora w rekrutacji (np. agencje rekrutacyjne). 
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PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA: 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

4) przenoszenia danych osobowych do innego administratora (danych, które przetwarzane są na 

podstawie zgody) 

5) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać osobiście 

w siedzibie WSCKZiU, listownie lub elektronicznie na adres: iod@medyk-rawicz.com.pl.  

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI: 

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA: 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. Podanie przez Państwa 

pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne.  
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Klauzula dla użytkowników strony internetowej 

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane 

osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, 

zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:                 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 

(w dalszej części jako: WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:                                                   

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony 

danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@medyk-rawicz.com.pl.   

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH:             

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej), 

b) obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO* 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów), 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedz in strony 

internetowej. 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH: 

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony 

internetowej. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:                                           

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

PRAWO SPRZECIWU: 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:                               

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

mailto:iod@medyk-rawicz.com.pl
https://www.uodo.gov.pl/


 

11 | S t r o n a  
 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA:                       

Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu możliwości korzystania ze strony 

internetowej.  
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Klauzula dla kontrahentów  

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane 

osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, 

zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:                 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 

(w dalszej części jako: WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:                                                   

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony 

danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@medyk-rawicz.com.pl.   

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie niezbędne jest 

do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy, 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem 

dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych w związku  

z koniecznością dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 

d) kierowanie reklamacji, skarg, wniosków oraz innych uwag dotyczących współpracy w związku  

z wykonywaną umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, 

e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z koniecznością 

archiwizacji danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: 

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, rozpatrywania reklamacji lub 

pozostałych wniosków związanych z umową o współpracy- do czasu zakończenia umowy  

b) dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej- 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym upłynął termin płatności podatku, 

c) dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami- do czasu 

przedawnienia roszczeń, 

d) dane osobowe przetwarzane na potrzeby archiwizacji danych- 5 pełnych lat od zakończenia umowy.  

mailto:iod@medyk-rawicz.com.pl
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KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH:                      

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

a) współpracujący z administratorem radcowie prawni oraz inne podmioty świadczące usługi prawne; 

b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym w szczególności 

organ prowadzący WSCKZiU), 

c) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej, 

d) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie, 

e) banki oraz pozostałe instytucje finansowe w związku z realizacją należności w ramach umowy. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA: 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

4) przenoszenia danych osobowych (danych osobowych przetwarzanych na podstawie umowy). 

PRAWO SPRZECIWU: 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI: 

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA: 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych 

celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji 

umowy a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.  
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Klauzula dla reprezentantów kontrahentów  

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane 

osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, 

zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:                 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 

(w dalszej części jako: WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:                                                   

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony 

danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@medyk-rawicz.com.pl.   

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) zawarcia i wykonania umowy oraz nawiązywanie i utrzymywanie relacji z kontrahentem, którego 

reprezentuje dana osoba, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do 

realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym, 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem 

dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych w związku  

z koniecznością dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 

d) kierowanie reklamacji, skarg, wniosków oraz innych uwag dotyczących współpracy w związku  

z wykonywaną umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, 

e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z koniecznością 

archiwizacji danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: 

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, rozpatrywania reklamacji, 

skarg lub pozostałych wniosków- do czasu zakończenia umowy 

b) dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej- maksymalnie 5 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku 

c) dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami- do 

czasu przedawnienia roszczeń, 

mailto:iod@medyk-rawicz.com.pl
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d) dane osobowe przetwarzane na potrzeby archiwizacji danych- 5 pełnych lat od zakończenia 

umowy. 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH:                      

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

a) współpracujący z administratorem radcowie prawni oraz inne podmioty świadczące usługi prawne; 

b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym w szczególności 

organ prowadzący WSCKZiU), 

c) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej, 

d) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie, 

e) banki oraz pozostałe instytucje finansowe w związku z realizacją należności w ramach umowy. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA: 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

PRAWO SPRZECIWU: 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI: 

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA: 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych 

celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji 

umowy a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.  
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Klauzula dla osób zapisujących się na kursy i szkolenia  

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane 

osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, 

zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:                 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 

(w dalszej części jako: WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:                                                   

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony 

danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@medyk-rawicz.com.pl.   

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH:  

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:  

a) rozpatrzenia złożonej karty zgłoszenia na kurs lub szkolenie w związku z realizacją zadania 

wykonywanego w interesie publicznym jakim jest umożliwienie dostępu do oferty edukacyjnej na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO  

b) realizacja usługi edukacyjnej zgodnie z ofertą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą 

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem 

dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

d) Wypełnienia obowiązków ranch ciążących na administratorze w związku z koniecznością 

archiwizacji danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: 

a) w celu rozpatrzenia złożonej karty zgłoszenia na kurs lub szkolenie - do czasu zakończenia 

rozpatrywania zgłoszenia,  

b) w celu realizacji usługi edukacyjnej zgodnie z ofertą- do momentu zakończenia świadczenia usługi 

edukacyjnej,   

c) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, 

d) dane osobowe przetwarzane na potrzeby archiwizacji danych- 5 pełnych lat od zakończenia 

edukacji w WSCKZiU.  

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH: 

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

1) podmioty publiczne upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym w 

szczególności organ prowadzący WSCKZiU),  

mailto:iod@medyk-rawicz.com.pl
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2) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na 

zlecenie administratora, 

3) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie na zlecenie administratora,  

4) podmioty świadczące usługi edukacyjne na zlecenie administratora. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:                                           

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

4) przenoszenia danych do innego administratora danych (danych przetwarzanych na podstawie 

umowy).  

PRAWO SPRZECIWU: 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:                               

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA: 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych 

celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu możliwości 

korzystania z usług edukacyjnych oferowanych przez WSCKZiU.   
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Klauzula dla osób wnioskujących o przyjęcie do szkoły  

w charakterze ucznia słuchacza 

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane 

osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, 

zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:                 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 

(w dalszej części jako: WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:                                                   

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony 

danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@medyk-rawicz.com.pl.   

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH:                 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z rozpatrzeniem 

wniosku o przyjęcie do WSCKZiU w charakterze ucznia/słuchacza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO i w związku z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

prawo oświatowe, 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacja 

statutowych zadań dydaktycznych i edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i w zw.  

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w trybie i na zasadach określonych  

w wewnętrznych regulaminach dotyczących przyjmowania uczniów i słuchaczy do WSCKZiU oraz 

prowadzenia nauki,  

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem 

dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  

d) wypełnienia obowiązków ranch ciążących na administratorze w związku z koniecznością 

archiwizacji danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: 

a) w celu rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do WSCKZiU w charakterze ucznia/słuchacza- do momentu 

zakończenia rozpatrywania wniosku,  

b) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych i edukacyjnych- do momentu zakończenia nauki  

w WSCKZiU, 

c) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat pełnych lat licząc od końca roku 

kalendarzowego w którym zakończyła się nauka, 
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d) dane osobowe przetwarzane na potrzeby archiwizacji danych- zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt WSCKZiU i w zależności od rodzaju przetwarzanych danych maksymalnie 50 lat od 

zakończenia nauki w WSCKZiU.  

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH: 

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

a) podmioty publiczne upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym w 

szczególności organ prowadzący WSCKZiU),  

b) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na 

zlecenie administratora, 

c) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie na zlecenie administratora,  

d) podmioty świadczące usługi edukacyjne na zlecenie administratora. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:                                           

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:                               

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA: 

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze stąd obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym.  
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Klauzula dla osób wnioskujących o przyznanie stypendium  

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane 

osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, 

zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:                 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 

(w dalszej części jako: WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:                                                   

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony 

danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@medyk-rawicz.com.pl.   

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH: 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:  

a) rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium w związku z realizacją zadania wykonywanego w 

interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją stypendium 

po pozytywnie rozpatrzonym wniosku na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO i w związku z ustawą z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie zarządzania oświatą a także innymi aktami wykonawczymi do 

przedmiotowej ustawy dotyczących przyznawania świadczeń stypendialnych.   

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem 

dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  

d) wypełnienia obowiązków ranch ciążących na administratorze w związku z koniecznością 

archiwizacji danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres: 

a) w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium- do momentu zakończenia rozpatrywania 

wniosku,  

b) w celu wypełnienia obowiązków w związku z realizacją stypendium- do czasu zakończenia wypłaty 

stypendium, 

c) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku 

kalendarzowego w którym zakończyła się nauka, 

d) dane osobowe przetwarzane na potrzeby archiwizacji danych- 5 pełnych lat od zakończenia 

wypłaty stypendium.  

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH: 

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 
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a) podmioty publiczne upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym w 

szczególności organ prowadzący WSCKZiU),  

b) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na 

zlecenie administratora, 

c) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie na zlecenie administratora,  

d) instytucje finansowe będące odbiorcami Państwa danych w przypadku wypłaty stypendium.  

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:                                           

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

PRAWO SPRZECIWU: 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:                               

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA: 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych 

celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu możliwości   

w pierwszej kolejności rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia stypendialnego a następnie jego 

realizacji.  
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Klauzula dla osób uczestniczących w postępowaniu ofertowym lub 

rozeznaniu cenowym (o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro) 

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane 

osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, 

zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:                 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 

(w dalszej części jako: WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:                                                   

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony 

danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@medyk-rawicz.com.pl.   

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH: 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:  

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z koniecznością 

przeprowadzenia postępowania ofertowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO i w związku z art. 

44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w związku z wewnętrznymi 

regulaminami obowiązującymi w WSCKZiU dotyczącymi przeprowadzenia zamówień publicznych  

b) publikacji wyników postępowania ofertowego na stronie internetowej administrowanej przez 

WSCKZiU oraz w siedzibie WSCKZiU w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie 

publicznym przez Administratora jakimi są transparentność działania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO, 

c) wypełnienia obowiązków ranch ciążących na administratorze w związku z koniecznością 

archiwizacji danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania ofertowego i 

publikacji wyników tego postępowania a po zrealizowaniu celu pierwotnego dane osobowe będą 

przetwarzane w celach archiwalnych zgodnie z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi archiwum 

przez okres 5 pełnych lat od zakończenia postępowania ofertowego.  

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH: 

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

a) podmioty publiczne upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym  

w szczególności organ prowadzący WSCKZiU),  

b) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej 

działające na zlecenie administratora, 

c) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie na zlecenie administratora,  
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d) radcowie prawni oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i działające na zlecenie 

Administratora. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:                                           

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

PRAWO SPRZECIWU: 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:                               

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA: 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych 

celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu możliwości   

uczestniczenia w postępowaniu ofertowym.   
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Klauzula dla osób uczestniczących w zamówieniu publicznym  

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane 

osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, 

zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:                 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz 

(w dalszej części jako: WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:                                                   

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony 

danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@medyk-rawicz.com.pl.   

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH: 

Państwa dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust.1 lit. c 

RODO i w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE: 

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH: 

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

a) podmioty publiczne upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym  

w szczególności organ prowadzący WSCKZiU),  

b) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej 

działające na zlecenie administratora, 

c) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie na zlecenie administratora,  

d) radcowie prawni oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i działające na zlecenie 

Administratora. 

e) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych.  

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:                                           

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:                               

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, 
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przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA: 

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

PZP. 
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