Informacja
o przetwarzaniu danych osobowych
do realizacji projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), Dz. U. UE. L.
2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem Państwa
danych jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy ul. Józefa Lewartowskiego 6,
00-190 Warszawa.
Inspektorem Ochrony Danych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest Pan
Krzysztof Izydorczyk. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych
możliwy jest drogą mailową na adres: iod@cke.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Dane gromadzone oraz przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą̨ oraz w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z wykonywaniem zadań
statutowych.
Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na
podstawie i w granicach przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane między
innymi następującym podmiotom:
- podmioty świadczące na rzecz CKE zewnętrzną obsługę prawną
- podmioty zapewniające utrzymanie systemów informatycznych
- podmiot zapewniający zewnętrzną obsługę w zakresie archiwizacji dokumentów.
Dane przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
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.
Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania
dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
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Każda osoba w trybie art. 16 RODO jest uprawniona do żądania od administratora
niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 21 RODO do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
w zgodności z art. 77 RODO.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli potwierdzić Państwa
tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.
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