
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r oraz zgodnie z  art.  8  ust  1
ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych,  a  także
zarządzenia  nr 1.2018 z dnia 25.05.2018 r. Dyrektora Centrum Kształcenia
Praktycznego  ul. Armii Krajowej 10, 09-200 Sierpc.

Informuję :

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia
Praktycznego w Sierpcu,  reprezentowanym przez  Dyrektora  Wojciecha
Kęsickiego.

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Centrum  Kształcenia  Praktycznego
w Sierpcu jest pan Piotr Szynkowski ( tel. 724 – 536 - 350) 

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym
prawem na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu

4. Zebrane  dane  będą  przechowywane  do  czasu  jaki  jest  określony
w przepisach prawa oraz zgodnie z ustawą o archiwizacji dokumentów.

5. Posiada Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do PUODO , gdy uzna Pani/
Pan  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie  przez  Panią  /  Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  na
podstawie  przepisów  prawa,  a  konsekwencją  nie  podania  danych
osobowych będzie brak możliwości uregulowania prawnego dotyczącego
Pani / Pana osoby wynikających z przepisów prawa.



Klauzula monitoringowa

1. Administratorem systemu monitoringu jest Centrum Kształcenia 
Praktycznego 09-200 w Sierpcu , ul .Armii Krajowej 10.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Piotr Szynkowski  
tel. 724-536-350.

3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

4. Podstawą przetwarzania jest art. 108 a ustawy – Prawo oświatowe
5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 

21 dni od dnia nagrania 
6. Przysługuje Panu / Pani prawo do dostępu  do danych osobowych 

ograniczenia przetwarzania , wniesienia skargi do Prezesa Ochrony 
Danych Osobowych ( PUODO)

………………………………………..

Data i podpis dyrektora

Oświadczam , że zostałem /am poinformowany o monitoringu


