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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korespondujących z Wielkopolskim 
Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim  

z siedzibą przy ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

ADMINISTRATOR: 

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski (dalej jako: WSCKZiU). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych 
Jacek Andrzejewski, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: 
iod@wsckziu.ostrowwlkp.pl 

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu komunikacji z Państwem oraz załatwienia spraw 
związanych z prowadzoną korespondencją na podstawie: 

• art. 6 ust.1 lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego, ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
oraz innymi przepisami prawa regulującymi działalność WSCKZiU w zakresie realizacji swoich 

zadań.  

ODBIORCY DANYCH: 
 
WSCKZiU będzie przekazywał Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług 
prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług  
w zakresie hostingu poczty elektronicznej (w przypadku komunikacji drogą elektroniczną). 

CZAS PRZETWARZANIA: 

Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane będą przetwarzane 
przez okres zgodny z obowiązującymi u administratora przepisami archiwalnymi nie dłużej niż 6 lat od 
ostatniego kontaktu.  
 
TWOJE PRAWA: 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*: 

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,  

• prawo żądania usunięcie lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
• prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie odbywa się na 
podstawie obowiązujących regulacji prawnych i konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie 
brak możliwości realizacji przedmiotowego wniosku.  
 

* Chodzi o: Rozporządzenie 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  

 


