
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
- DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Działając na podstawie art.  13 ust.  1 i  2 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
95/48/WE  (ogólne rozporządzenie ochronie danych) - (Dz. U. UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 24 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych,
informujemy:

1.   Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Biuro  Obsługi  Szkół  w  Starej  Kiszewie  z  siedzibą  przy
ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa.       

2.  Wyznaczono  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  kontaktować  poprzez  e-mail:
m.zolnowska@starakiszewa.pl      

3.  Cel  przetwarzania:  gromadzenie  i  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu  dofinansowania  kosztów  kształcenia
młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po zdaniu
egzaminu zawodowego.
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego pracownika
z tytułu ukończenia nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po zdaniu egzaminu zawodowego.-
zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi
podległymi ADO albo organami władzy publicznej organami kontroli i przestrzegania prawa. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych oraz ich przetwarzanie jest wymogiem ustawowym, który wynika z art.  122 ust.  7
ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  roku  Prawo  Oświatowe  i  jest  niezbędne  w celu  dofinansowania  kosztów  kształcenia
młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po zdaniu
egzaminu  zawodowego.  Nie  podanie  danych  uniemożliwi  rozpoczęcie  lub  prowadzenie  sprawy  i  może  skutkować  nie
uzyskaniem pomocy.

6. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7.  ADO  nie  przewiduje  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  ani  profilowania  w  oparciu  
o otrzymane dane osobowe.

8.  Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane
przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

9. Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO  (art. 15 RODO),
b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
e) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora

danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
g) cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  o  ile  przetwarzanie  odbywa  

się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).

10.  Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.


