
На підставі ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 
квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про 
вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC, я хотів 
би повідомити вам, що: 

Адміністратором персональних даних є:  

1) Ośrodek Szkoleniaształcycieli в Слупську, 76-200 Слупськ, вул. Понятовського, 4 А 
2) Центр освіти вчителів у Гданську,  80-401 Гданськ, al. Генерал Дж. Галлер 14 

Контактні дані спеціаліста із захисту даних: 

1. Mariusz Michalak, електронна пошта: iod@odn.slupsk.pl 
2. Eliza Łuczkiewicz, електронна пошта: iod@cen.gda.pl 

Метою обробки є: Реалізація цієї форми вдосконалення. 

Підставою для обробки є: Згода суб’єкта даних 

Законна мета: Жодної 

Одержувачами персональних даних є: Суб'єкти, яким персональні дані повинні бути 
доступні на підставі законодавчих положень. 

Мої персональні дані не передаються в третю країну чи міжнародну організацію. 

Мої персональні дані зберігатимуться протягом 5 років після завершення цієї форми 
покращення. 

Я маю право на: доступ до персональних даних, що стосуються його, виправлення, 
обмеження обробки, інформацію про право відкликати згоду в будь-який час, не 
впливаючи на законність обробки на основі згоди до її відкликання, а також на 
видалення або обмеження обробки або право на заперечення проти обробки, а також 
право на передачу даних (стосується даних, що обробляються на підставі згоди), подання 
скарги до контролюючого органу. 

Я маю право: відкликати свою згоду в будь-який час, не впливаючи на законність 
обробки на основі згоди до її відкликання. Відмову від згоди необхідно подати у формі 
письмової заяви. Наслідком відмови від згоди буде неможливість обробити дані, 
відмінні від тих, що випливають із законодавчих положень. 

Рішення щодо обробки персональних даних не прийматимуться в автоматизованому 
порядку. Адміністратор не профілює персональні дані. 

Адміністратор не забезпечує обробку персональних даних для будь-яких інших цілей, 
окрім мети, для якої персональні дані були зібрані. 

Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для реалізації цієї форми 
вдосконалення. 

Після завершення цілі обробки адміністратор планує подальшу обробку даних лише за 
умови згоди суб’єкта даних. 
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