Instytucja zlecająca szkolenie:

Gliwice, dnia …………………

.............................................................................
nazwa

.............................................................................
adres

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACYJNE
W GLIWICACH

Zlecenie szkolenia
Nazwa szkolenia: .........................................................................................................................
Cel szkolenia: ...............................................................................................................................
1. Osoby objęte szkoleniem: ........................................................................................................
2. Ilość osób kierowanych na szkolenie: .....................................................................................
3. Program szkolenia:*
a) inny (wpisać jakie zagadnienia program ma obejmować):
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................... ...................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Koszt szkolenia: ……………zł
Wpłata za kurs z dopiskiem „ …… „ na konto:
Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20 44-100 Gliwice
ING Bank Śląski nr: 03 1050 1285 1000 0002 0216 4992

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kursu

.....................................................................
podpis i pieczątka osoby upoważnionej
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Informacje o przetwarzaniu danych
(informacja ogólna dla uczniów, rodziców, kontrahentów oraz pracowników)

Administratorem danych osobowych jest:
Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
reprezentowane przez Dyrektora Placówki
ul. Okrzei 20, e-mail: sekretariat@gce.gliwice.eu, tel.: 32 231-35-76
Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione
w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie:
zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów
wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl lub telefonicznie przez sekretariat Placówki.
Dane będą przetwarzane na podstawie następujących przesłanek (RODO):

•
•
•
•
•

Artykuł 6 pkt. 1. lit. b: w związku z zawartą umową
(np. o pracę, regulamin konkursu itp.)
Artykuł 6 pkt. 1. lit. c: w związku z realizacją obowiązku prawnego
(np. rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS itp.)
Artykuł 6 pkt. 1. lit. e: w związku działaniami wykonywanymi w interesie publicznym
Artykuł 6 pkt. 1. lit. f: w związku prawnie uzasadnionym interesem administratora (zapewnienie
bezpieczeństwa osób i mienia, identyfikacja osób współpracujących itp.)
Artykuł 6 pkt. 1. lit. a: zgoda osoby, której dane dotyczą (pozostałe przypadki)

Dane mogą być udostępniane odbiorcom określonym w rejestrze czynności przetwarzania, takim jak podmioty
obsługujące informatycznie placówkę oraz dostarczające informatyczne systemy dziedzinowe (poczta,
księgowość), firmy świadczące usługi w zakresie BHP, opieki medycznej, banki, urzędy itp.
Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt opracowanym na
podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w rejestrze
czynności przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody (dotyczy przypadków przetwarzanych na podstawie
zgody)
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania na warunkach
określonych przez RODO.W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo
do jej wycofania w każdym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,
które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Podanie danych w zakresie wymaganym prawem, jest warunkiem koniecznym do udziału w rekrutacji,
korzystania z oferty edukacyjno-wychowawczej, realizacji umowy o pracę, korzystania ze świadczeń socjalnych i
podobnych. W niektórych przypadkach podanie danych jest wymogiem prawnym.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
w Warszawie), jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
Dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, za
wyjątkiem danych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, podczas którego system podejmuje decyzję o
wytypowaniu kandydata na ucznia na podstawie kryteriów określonych w zasadach rekrutacji.
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