Klauzula wielokrotnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przy pobieraniu
danych bezpośrednio od osoby
Zgodnie z art. 7 i 13 ust 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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), dalej Rozporządzenie 2016/679
(zwane dalej „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, do celów
prowadzenia działalności służącej potrzebom oświaty i wychowania, w tym kształcenia i
doskonalenia kadry pedagogicznej.
KLAUZULA INFORMACYJNA :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju
Edukacji w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko;
2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Giżycku,
ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, jest Pani
Hanna Drączkowska e-mail:
hanna.draczkowska@gptogatus.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji form doskonalenia:
konferencji, warsztatów, seminariów, wykładów, konsultacji, kursów, szkoleń, zajęć
otwartych, sieci współpracy i samokształcenia;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko;
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika (RODO art. 6
ust.1 a);
6. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres
e-mail, numer telefonu, przetwarzane będą w celu dokumentowania uczestnictwa
w danej formie doskonalenia i wydania zaświadczenia;
7. W przypadku wystawiania faktury za udział w szkoleniu potrzebne są następujące
dane: nazwa i adres szkoły/placówki, nazwa, adres i NIP organu prowadzącego;
8. Zapisując się na szkolenie na stronie internetowej PODN w Giżycku wypełnia
Pani/Pan formularz zgłoszeniowy. W ten sposób korzysta Pani/Pan z narzędzia
Google. Dane osobowe zawarte w formularzu będą wykorzystywane wyłącznie w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, wystawienia faktury (o ile dotyczy),
zakwalifikowania na szkolenie oraz przygotowania zaświadczenia (o ile dotyczy);
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można
dokonać rekrutacji na ww. formy doskonalenia
10. Posiada Pani/Pan prawo 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;
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od

roku, w którym została wyrażona zgoda) i będą podlegały przetwarzaniu do celów
archiwalnych w interesie publicznym;
- w wersji elektronicznej – zostaną usunięte po upływie jednego miesiąca po
przeprowadzeniu formy doskonalenia oraz wystawieniu zaświadczenia uczestnictwa w
niej;
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r RODO.;

Giżycko dnia ……………………………

………………………………………………

