Szanowni Państwo,
mając na względzie wymogi ochrony Państwa danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin, e-mail: cdn@cdnkonin.pl.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
a. rekrutacji na formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,
b. informowania o terminie, miejscu i okolicznościach szkolenia,
c. organizacji i realizacji szkolenia,
d. wydania zaświadczenia/potwierdzenia uczestnikowi,
e. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
f. informowania klientów o organizowanych formach doskonalenia zawodowego dla
nauczycieli oraz o działaniach statutowych CDN w Koninie,
g. zbierania opinii w ramach ewaluacji oferty szkoleniowej i działań CDN w Koninie,
h. archiwalnych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit e. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 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 w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1591).
4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych CDN w Koninie: adres e-mail: inspektor-odo@cdnkonin.pl, adres
pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa
14, 62-510 Konin.
5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.
6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
7. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie są poddawane
profilowaniu.
8. Państwa dane osobowe są przetwarzane do momentu korzystania przez Państwa z usług
szkoleniowych CDN w Koninie, po czym zostaną zarchiwizowane i przechowywane (zgodnie
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) przez okres: 50 lat
– dane uczestników kursów kwalifikacyjnych, 10 lat – dane uczestników kursów doskonalących.
9. Posiadają Państwa prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, chyba że
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego mówią inaczej.
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

