
 
 

Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO” 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz,  tel. 32 415 33 88, fax 32 415 33 
88 wew. 322, email: sekretariat@zsm.slask.pl    

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
nr 2 „Mechanik” w Raciborzu jest Pani/Pani Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspekt Ochrony 
Danych Osobowych, e-mail: kuba@eduodo.pl. 

3) W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Państwa dane 
osobowe będą przetwarzane w procesie „Zamówienia publiczne”, w celu podpisania umowy na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty 
przetwarzające oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa. 

5) Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich 
przetwarzania.   

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 
7) Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

8) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

9) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu. 
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
    
 
 
 
 

          
  


