INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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, zwanym dalej „RODO”, jako administrator danych osobowych przekazuję
informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z siedzibą w Warszawie.

I.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centralna Komisja Egzaminacyjna
z siedzibą w Warszawie przy ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa.
II.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest Pan Horacy
Dębowski, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych i realizacji swoich praw drogą mailową na adres: iod@cke.gov.pl lub pisemnie na
adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzanie danych następuje w celach związanych z procesem rekrutacji na wolne
stanowiska pracy w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
IV.

Odbiorcy danych

Dane osobowe gromadzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną mogą zostać przekazane
następującym podmiotom:
- podmioty świadczące na rzecz CKE zewnętrzną obsługę prawną
- podmioty zapewniające utrzymanie systemów informatycznych
- podmiot zapewniający zewnętrzną obsługę w zakresie archiwizacji dokumentów.
V.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
VI.

Okres przechowywania danych

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres
określony w przepisach prawa dotyczących przechowywania i archiwizowania dokumentacji
przez Państwowe jednostki budżetowe. Okresy te zostały określone wraz
z przyporządkowaniem ich do określonych kategorii spraw w Jednolitym Rzeczowym Wykazie
Akt obowiązującym w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i wynoszą odpowiednio 2, 5, 10 lub
50 lat.

VII. Prawa
Informuję, że przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych, jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy
przetwarzali Pani/Pana dane, chyba że Centralna Komisja Egzaminacyjna wykaże, że
podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych wynikają z realizacji zadań
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, są nadrzędne wobec Pani/Pana
praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem Centralna
Komisja Egzaminacyjna posiada nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chce Pani/Pan,
żeby zostały usunięte, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas
wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych, chyba że Centralna Komisja
Egzaminacyjna wykaże, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych wynikają z realizacji zadań
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że
Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania
powierzonej CKE władzy publicznej. Powinna Pani / Powinien Pan wówczas wskazać nam szczególną
sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez CKE przetwarzania objętego sprzeciwem.
CKE zaprzestanie wówczas przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy
przetwarzania przez nas Pani/Pana danych wynikają z realizacji zadań określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach, są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych
Ma Pani/Pan prawo otrzymać z CKE w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego (np. format .csv) dane osobowe dotyczące Pani/Pana, które dostarczył/a
Pani/Pan na podstawie umowy lub zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio
innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo to może zostać wyłączone
lub ograniczone, w przypadku gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna wykaże, że podstawy przetwarzania
przez nas Pani/Pana danych wynikają z realizacji zadań określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach, są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres email: iod@cke.gov.pl,
pisemnie na adres siedziby CKE lub osobiście w siedzibie CKE.
Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana
tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

