
 
 

Informacje o wykorzystywaniu danych osobowych 

 

1) Informujemy, że w udział w programie Erasmus + wiąże się z koniecznością 

zbierania i wykorzystywania informacji na Państwa temat. Dane te, stanowiące tzw. 

dane osobowe, podlegają prawnej ochronie. Poniższy komunikat objaśnia zasady i 

cele stosowania tych informacji oraz zawiadamia o przysługujących Państwu 

prawach. Prosimy o uważną lekturę.  

 

2) Dane osobowe zbierane na potrzeby programu Erasmus + dzielimy na dwie 

zasadnicze kategorie - dane niezbędne do rejestracji w programie oraz dane 

gromadzone w związku z przygotowaniem Państwa do tego uczestnictwa oraz 

organizacyjną obsługą tego przygotowania, a następnie samego wyjazdu. 

3) Dane zbierane dla potrzeb rejestracji w programie Erasmus + administrowane są 

przez Komisję Europejską na zasadach opisanych na stronie Komisji 

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-c/important-

contractual-provisions/data-protection_pl). 

4) Dane osobowe zbierane w celu przygotowania Państwa do wyjazdu oraz dane 

towarzyszące administrowane są przez tzw. beneficjenta programu Erasmus +, a 

więc Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile z 

siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 21. Dane te to w szczególności: 

a) Informacje zawarte w Państwa CV oraz jego tłumaczeniu; 

b) Informacje gromadzone w toku procesu przygotowania językowego i 

kulturowego; 

c) Informacje o przeciwwskazaniach do realizacji określonych zadań lub 

przebywania w określonym środowisku (w tym informacje o alergiach) 

gromadzone na potrzeby właściwego doboru miejsca bytowania oraz miejsca 

odbycia praktyk; 

d) Informacje gromadzone w związku z udziałem CWRKDiZ w Pile w procesie 

zakupu ubezpieczenia na czas wyjazdu; 

e) Dane potrzebne do rezerwacji i zakupu biletów; 

f) Towarzyszące, dane kontaktowe do Państwa i Państwa opiekunów 

prawnych; 

g) Państwa wizerunek. 

5) Szczegółowy podział zadań i obowiązków w procesach przetwarzania danych 

osobowych w programie Erasmus + wskazano w niniejszym opracowaniu: 

https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/wyjasnienie-w-sprawie-danych-

osobowych-w-programie-erasmus/ 

 

6) Poniższa nota informacyjna została opracowana przez CWRKDiZ w Pile i dotyczy 

tych operacji na danych osobowych, o których decyduje CWRDKiZ (mowa o 

działaniach wymienionych powyżej, w ust. 4). 

7) W przypadku pytań odnośnie Państwa danych prosimy o kontakt z inspektorem 

ochrony danych, panią Hanną Watą (iod@cwrkdiz.pila.pl). 

8) Przetwarzanie Państwa danych osobowych służy następującym celom: 

a) Zaplanowaniu, przeprowadzeniu i monitorowaniu procesu przygotowania 

językowego i kulturowego; 
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b) Doborowi właściwego miejsca odbycia praktyk, przy uwzględnieniu zarówno 

Państwa preferencji i kompetencji, jak i ewentualnych przeciwwskazań; 

c) Zakwaterowaniu oraz zapewnieniu potrzebnych środków transportu; 

d) Zwiększeniu Państwa bezpieczeństwa poprzez wykup ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdrowotnego na czas wyjazdu; 

e) Komunikacji z Państwem i Państwa opiekunami prawnymi; 

f) Sprawozdawczości i informowaniu o realizacji celów statutowych przez 

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile; 

g) Promocji Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego 

w Pile. 

9) Tzw. podstawą prawną czyli uzasadnieniem prowadzenia działań, o których mowa 

powyżej (z wyłączeniem ust. 8 lit. b i g, o których mowa poniżej), jest zasada 

głosząca, że przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione, jeżeli jest 

niezbędne do realizacji działań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

10) Informacje o stanie zdrowia (związane z realizacją celu, o którym mowa w ust. 8 lit. b 

powyżej), takie jak informacje o alergiach lub innych przeciwwskazaniach do 

realizacji określonej pracy z przyczyn zdrowotnych, które mogą okazać się 

niezbędne dla celów doboru miejsca odbywania praktyk, stanowią tzw. “dane 

szczególnych kategorii”. Podstawą ich gromadzenia jest wyraźna zgoda Państwa 

opiekuna prawnego (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

11) Państwa wizerunek (związane z realizacją celu, o którym mowa w ust. 8 lit. g 

powyżej), który wykorzystamy do stworzenia materiałów promocyjnych i 

informacyjnych przeznaczonych do publikacji w Internecie (na naszej stronie 

internetowej, na naszym profilu w serwisie Facebook oraz naszym kanale Youtube) 

wykorzystywany jest w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

12) Państwa dane będą przez nas wykorzystywane przez okres 5 lat. 

13) Państwa dane osobowe bezpośrednio związane z przygotowaniem Państwa do 

wyjazdu i administracyjną obsługą wyjazdu będą przekazywane: 

a) koordynatorom szkolnym, odpowiedzialnym za organizację i zapewnienie 

sprawnej komunikacji pomiędzy Państwem i Państwa opiekunami, a nami; 

b) nauczycielom prowadzącym zajęcia z zakresu przygotowania językowego i 

kulturowego; 

c) przewoźnikom oraz podmiotowi wspierającemu nas w dokonywaniu 

rezerwacji i zakupu biletów; 

d) partnerowi zagranicznemu, odpowiedzialnemu za koordynowanie działań w 

ramach programu Erasmus + w państwie docelowym, który odpowiada 

między innymi za kontakt z zakładami, w których odbywać będziecie Państwo 

praktyki oraz za zakwaterowanie; 

e) Agencji Narodowej i Agencji Wykonawczej w ramach sprawozdawczości z 

realizacji programu. 

14) Państwa dane gromadzone dla celów promocyjnych zostaną upublicznione w 

Internecie. 

15) Przy przetwarzaniu Państwa danych będą nas wspierać: 

a) Dostawca usługi hostingu; 

b) Dostawca poczty elektronicznej; 

c) Fotograf / kamerzysta. 



 
 

16) Przekazanie nam danych jest w pełni dobrowolne natomiast niezbędne do wzięcia 

udziału w programie. 

17) Udzielenie zgody na wykorzystanie Państwa wizerunku jest w pełni dobrowolne, a 

brak takiej zgody nie pociąga za sobą jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. 

18) W związku z faktem, że gromadzimy Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu 

szereg praw: 

a) Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; 

b) Prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu, wglądu w dane, które zbieramy 

oraz uzyskania kopii tych danych; 

c) Prawo do skorygowania danych gdyby okazały się błędne lub nieaktualne; 

d) Prawo do wezwania nas do usunięcia danych (dotyczy wyłącznie przypadków 

całkowitej rezygnacji z udziału w programie); 

e) Prawo do wezwania nas do ograniczenia przetwarzania; 

f) Prawo do przenoszenia danych (dotyczy wyłącznie wizerunku 

zgromadzonego na podstawie Państwa zgody); 

g) Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

19) Możecie Państwo również zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

jeżeli jesteście zdania, że nasze działania naruszają prawo. 

20) W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym 

Inspektorem Ochrony Danych. 

21) Decyzje podejmowane przez nas nie są zautomatyzowane. Nie dokonujemy 

profilowania. 

 

 

 


