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Tytuł projektu
Beneficjent
Nr umowy
Program operacyjny
Czas trwania projektu

Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji
wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
w Rudzie Śląskiej
Miasto Ruda Śląska
UDA-RPSL.11.02.01-24-006E/17-00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego
do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla
poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.
1.09.2017 – 31.08.2020
załącznik Nr 3 do
Zasad naboru pracodawców do
realizacji staży i praktyk
zawodowych

..................................., dn. ...................... r.
………………................................................

(imię i nazwisko)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia
Zawodowego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska.
2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony Twoich
danych osobowych i realizacji Twoich praw pod numerem telefonu (32) 340-49-18, adresem poczty
elektronicznej inspektor@ckprsl.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w punkcie I.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzany w następujących celach:
a. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą,
b. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy.
4. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:
a. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Okres przechowywania danych
(Podać okres przechowywania danych dla celów przetwarzania – poniżej przykładowe)
a. twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy i w związku z zawarciem umowy przechowujemy przez
okres pięciu lat począwszy od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, przy czym Instytucja
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 może przedłużyć ten termin na
dalszy czas.

7. Twoje prawa
Przysługują Ci:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
c. prawo do usunięcia danych
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f. prawo do przenoszenia danych
g. prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego
h. prawo cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres poczty elektronicznej: inspektor@ckprsl.pl, pisemnie na
adres naszej siedziby wskazany w punkcie I lub zadzwoń pod numer (32) 340-49-18
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić
zawarcia umowy,

........................................................................................

(podpis oświadczającego)

