
                                                                                                                                                                             

 

Informacja przedkładana osobom, od których zbierane są dane osobowe. 
(przedkłada się przy pozyskiwaniu danych zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą  

w  Krakowie, przy ulicy Lubelska 23, 30-003 w Krakowie. 

  

Kontakt do inspektora ochrony danych pod adresem wskazanym w pkt. 1 lub adresem poczty 

elektronicznej  iod@mcdn.edu.pl. 

  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia 

umowy; 

 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione na podstawie 

obowiązującego prawa do kontrolowania działalności Zamawiającego, 

 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat z uwagi na obowiązek archiwizowania 

dokumentów przez jednostkę sektora finansów publicznych; 

 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 

    posiada Pani/Pan: 

 

    − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 

    − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

 

    − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 

    − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

    nie przysługuje Pani/Panu: 

 

    − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 

    − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 

    − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu - wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, d i e RODO. 


