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Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (dalej: ADO) szanując 

prawo wszystkich użytkowników do prywatności, stosuje odpowiednie zabezpieczenia by zapewnić 

ochronę danych osobowych przed dostępem dla osób trzecich. Z tego względu, w niniejszym 

dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich 

wykorzystywania, a także o prawach podmiotów z tym związanych. 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (DALEJ: ADO) 

Administratorem Danych Osobowych jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Łodzi 90-142, przy ul. Kopcińskiego 29, którą reprezentuje 

Dyrektor – Janusz Jan Moos. 

II. ZAPEWNIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z PRAWEM 

Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego 

bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym prawem, w tym: 

1. Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych z uwzględnieniem dobrych 

praktyk oraz wymogów stawianych przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 

Osobowych 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); 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 

placówek doskonalenia nauczycieli; 

3. Prawo oświatowe (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 996); 

4. Karta Nauczyciela (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 967); 

5. Ustawa o systemie oświaty (ustawa z dnia 7 września 1991 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1457); 

6. Ustawa o systemie informacji oświatowej (ustawa z dnia 27 października 2017 r., Dz.U. 

z 2017 poz. 2203, ze zm.); 

7. Rozporządzenia do wyżej wymienionych ustaw; 

8. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;  

9. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

          Ponadto: 

1. Dbając o bezpieczeństwo danych używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania 

komunikacji SSL (Secure Socket Layer); 

2. Dane osobowe podawane w formularzu „Rejestracja elektroniczna” są traktowane jako 

poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 
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III.  OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, do 

jakich zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem realizacji 

usługi. 

IV.  CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Realizacja procesów kształcenia; 

2. Organizacja kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów, zajęć modelowych, konferencji, 

konkursów, spotkań, konsultacji, promocji, ankiet, etc.; 

3. Realizacja obowiązków, które wynikają z umów wzajemnych; 

4. Promocja oferty ADO, poprzez udostępnienie Państwa wizerunku utrwalonego na zdjęciu; 

5. Realizacja kampanii promocyjnych i budowania pozytywnego wizerunku ADO  

w przestrzeni publicznej oraz w mediach; 

6. Prowadzenie kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych 

związanych z usługami edukacyjnymi ADO, w tym w formie mailingu; 

7. W celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, ale 

których przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

V. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Informacje wprowadzane dobrowolnie przez użytkownika, poprzez wypełnienie 

i wysłanie formularzy: rejestru kontaktowego, przywracania utraconych kont, zamówień, 

komentarzy, kontaktu; 

2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania ze strony, takich jak: informacje 

w dziennikach serwerów (m.in. żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę 

i godzinę żądania, dane urządzenia, typ i język przeglądarki, typ systemu operacyjnego); 

3. Adres IP, czyli niepowtarzalny numer (adres), który ma każdy komputer podłączony do 

Internetu, na podstawie którego można m.in. zidentyfikować miejsce, z którego dany 

użytkownik łączy się z siecią; 

4. Pliki Cookies (Ciasteczka), czyli pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika 

podczas odwiedzania strony internetowej. 

VI.  INFORMACJA O PLIKACH COOKIES 

1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniach użytkownika, w czasie 

korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą m.in. do korzystania z różnych 

funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej, potwierdzeniu, że użytkownik 

widział określone treści z danej witryny internetowej, właściwego dopasowania Strony do 

potrzeb użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności Strony; 

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. 
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3. Użytkownik może całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies, 

jednakże efektem niniejszego może być utrata możliwości korzystania z niektórych 

funkcjonalności Strony. 

4. W ramach Strony zamieszczone są zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom 

bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. 

⎯ podczas korzystania ze Strony w Państwa urządzeniach mogą być dodatkowo 

umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w celu 

umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Strony zintegrowanych 

z tymi serwisami.  

⎯ każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej 

polityce prywatności, w związku z powyższym nie mamy wpływu na 

prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania 

plików Cookies. 

VII. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM 

1. ADO przekazuje dane osobowe stronom trzecim jedynie w zakresie jaki jest niezbędny do 

świadczenia przez te strony usług, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie 

osobom i podmiotom, których ADO upoważni i którym zleci czynności przetwarzania 

danych; 

2. ADO ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie 

właściwych przepisów prawa, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione 

do ich uzyskania, m.in. 

⎯ kontrolerom Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

⎯ sądom; 

⎯ prokuraturze 

3. ADO otrzymując od podmiotu zewnętrznego żądanie udostępnienia dokumentacji 

z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, musi przeanalizować, czy podmioty te są 

upoważnione do występowania z takim żądaniem.   

VIII. DOSTĘP DO DANYCH I UPRAWNIENIA 

1. Prawach, jakie przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych, o których mowa w RODO, tj.: 

⎯ prawo żądania dostępu do własnych danych;  

⎯ prawo do sprostowania danych osobowych;  

⎯ prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym); 

⎯ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

⎯ prawo do przenoszenia danych; 

⎯ prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym 

cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem); 
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2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych 

⎯ zanim złożycie Państwo skargę złóżcie sprzeciw; 

⎯ jeżeli Administrator Danych Osobowych nie wie, że nie chcecie Państwo 

przetwarzania Waszych danych osobowych, Prezes UODO może nie móc spełnić 

żądania. 

IX.  ZASTOSOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI 

1. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do wszystkich okoliczności, w których ADO 

jest administratorem danych osobowych oraz jest podmiotem przetwarzającym dane 

osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których ADO przetwarza dane osobowe 

uzyskane bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą, jak i okoliczności, 

w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł. 

 


