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KLAUZULE INFORMACYJNE STOSOWANE 

WOBEC PODMIOTÓW DANYCH 
 

W przypadku prowadzenia naborów na szkolenia organizowane przez Centrum Nowych Kompetencji 
Sp. z o.o., stosuje się następujący wzór klauzuli informacyjnej: 

„Podmiot Centrum Nowych Kompetencji Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Oficerskiej, jest 
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych.  W celu spełnienia wymagań 
Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), informujemy Pana / Panią, iż: 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 a, który mówi: „osoba, 
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów” oraz  na podstawie  art. 6. ust 1 a, który mówi: 
„przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy”. 

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia szkoleń. W 
przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu.  

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez CNK mogą być osoby i 
podmioty administracji państwowej lub samorządowej, co jest związane z procesem 
sprawdzania kwalifikacji, nadawania certyfikatów i uprawnień, wynikających z 
przeprowadzonego przez CNK szkolenia. 

5. Dane przekazane nam przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, archiwizowane i przechowywane do czasu 
trwania procesu rekrutacji na szkolenie oraz dla potrzeb dokumentacji nabytych na szkoleniu 
kompetencji i uprawnień.  Dane te będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż 6 lat, 
zaś w przypadku, gdy szkolenia nie odbędą się – nie dłużej niż 6 miesięcy.  

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: 
o.szatkowska@cnkom.pl 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza aktualne przepisy o ochronie danych osobowych.” 

 


