
  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – platforma moodle 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku („CKU”) informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Białymstoku w Białymstoku, ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok. 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail iodo@ckubialystok.pl, te. 85 651 58 55. 

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu dydaktycznego w ramach 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a także w celach marketingowych związanych 

z działalnością statutową CKU (na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO) oraz w celu 

realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora danych, wynikających 

z zadań statutowych CKU (na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO). 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne w celu 

ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego. 

5. Uczestnikom kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy podają dane osobowe 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów 

prawa, przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

5. Uczestnikom kwalifikacyjnych kursów zawodowych przysługuje prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Organizator oświadcza, iż dane uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie podejmowania decyzji i nie 

będą profilowane. 

7. Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przepisów przewidzianych przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych 

uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w postaci imienia i nazwiska oraz 

adresu e-mail będą wszyscy uczestnicy danego kursu. 

8. Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów, jednak nie dłużej niż 5 lat. 
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