Ochrona danych osobowych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
p. Ewelina KALIŃSKA
tel. 729-161-592
email: info@cosik.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w COSiK
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady
stosowane są od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Państwa danych osobowych, powierzanych w trakcie korzystania
z oferty naszej placówki jest Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury
Sp. z o.o ul. Osowiecka 98D, 05-825 Adamowizna zwane dalej COSiK.
2. W przypadku pytań dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych
osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartych umów
wyłącznie na podstawie i zakresie zgodnie z udzieloną zgodą.
4. Administrator danych osobowych – Centrum Oświaty Szkolnictwa i Kultury przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami
Państwa danych osobowych mogą być firmy następujących kategorii:
a) obsługujące sprzęt monitoringu wizyjnego,
b) serwis techniczny sprzętu IT,
c) realizujące zajęcia i warsztaty statutowe.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
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c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) przenoszenia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
udzielonej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie;
9. W przypadku stwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych przez
Administratora niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, jej
udzielenie ma zawsze charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w innych sytuacjach niż na podstawie
zgody jest dobrowolne, niemniej nie podanie ich spowoduje brak możliwości
dalszej współpracy.
12. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są
profilowane.

Polityka prywatności
Korzystacie Państwo ze strony www.cosik.edu.pl, która jest własnością COSiK.
Polityka prywatności określa podejście COSiK do informacji osobistych i danych
osobowych społeczności szkolnej, które zostały podane podczas korzystania
z serwisów www. Poniżej przedstawiono dodatkowe procedury ochrony prywatności.
Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług
naszej strony www, poczty email (info@cosik.edu.pl, szkola@cosik.edu.pl)
z podaniem jakichkolwiek danych.
COSiK informuje, że respektując prawo do prywatności, gromadzi tylko te dane
osobowe, które są niezbędne do współpracy z Państwem w systemach zapisu na
wszelkie formy aktywności oraz obsługi w ramach działalności statutowej COSiK.
Ponadto dane osobowe, otrzymywane od Użytkowników są wykorzystywane
wyłącznie przez COSiK w celach służbowych (np. wysłania odpowiedzi na pytania
Użytkownika), dane są gromadzone tylko przez okres niezbędny do realizacji celu,
w jakim nastąpiło przekazanie danych i obowiązków ustawowych wynikających
z przepisów szczegółowych, jakie musi spełniać COSiK (okresy przechowywania
danych na potrzeby, np. ZUS, US). Dane osobowe nie są udostępniane żadnym innym
podmiotom (poza firmami świadczącymi usługi polegające na obsłudze serwisowej
zgodnie z pkt. 5.).
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Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych
W trosce o jak największą ochronę powierzonych nam danych osobowych COSiK, jako
administrator danych wyznaczył do wszelkich spraw związanych z ochroną danych
osobowych Inspektora Ochrony Danych Osobowych – p. Ewelinę KALIŃSKĄ.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych
powierzonych COSiK prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych.
Wszystkie podane nam dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) i innymi aktami prawnymi
dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Zalecenia przy przesyłaniu danych osobowych
Dokładamy wszelkich starań, w celu zabezpieczenia danych osobowych w trakcie
przekazywania ich przez Użytkownika oraz ochrony przed utratą, niewłaściwym
wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub
zniszczeniem.

Media Społecznościowe i inne strony www
Na naszej stronie www.cosik.edu.pl mogą znajdować się linki lub odsyłacze do innych
stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki
prywatności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki
w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych. Ponieważ COSiK nie jest
w stanie kontrolować zbieranych tam danych i nie ponosi odpowiedzialności za
informacje i usługi świadczone przez inne instytucje (np. portale społecznościowe lub
strony www współpracujących z nami osób i instytucji), do których odnośniki
i połączenia znajdują się na stronach niniejszego serwisu www.
Wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej jest zastrzeżona. Serwis www
zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne
materiały. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub
fragmentów serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw
o rejestracji znaków towarowych. Żadna część serwisu nie może być wykorzystywana
w celach komercyjnych, kopiowana w całości lub w częściach, transmitowana
elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana – bez
uprzedniej pisemnej zgody.

Str. 3/4

Modyfikacja informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych
COSiK stara się regularnie aktualizować informacje zawarte na swojej stronie www
i w zawartości Polityki Prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje
zawarte na stronie www były aktualne z obecnym stanem prawnym i naszymi
regulacjami bezpieczeństwa wewnętrznego. Po każdej modyfikacji w Polityce
Prywatności zamieszczamy datę aktualizacji umieszczoną na wstępie
dokumentu. COSiK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu
systemu, spowodowane nieprzewidywalnymi zdarzeniami (klęski żywiołowe, awarie
z winy dostawców usług telekomunikacyjnych).
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