
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych do podejmowania czynności 
związanych z duplikatem świadectwa lub dyplomu/ nostryfikacją dyplomu przez Wielkopolskie 

Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu z siedzibą przy  
ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań  

 
Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, 

przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”): 

 
ADMINISTRATOR: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań (w części jako WSCKZiU). 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:  
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych Jacek Andrzejewski, z którym można 
się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@msz.poznan.pl.  
 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: 
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji upoważnienia do podejmowania czynności związanych z duplikatem 
świadectwa/dyplomu lub nostryfikacją dyplomu i zgodnie z pozostałymi zapisami niniejszego upoważnienia na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. e RODO (wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi). 
ODBIORCY DANYCH: 
Dane osobowe mogą ̨ być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność WSCKZiU w zakresie działalności statutowej  
(w tym organ prowadzący WSCKZiU- Województwo Wielkopolskie). Ponadto WSCKZiU będzie przekazywać dane osobowe 
dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie, dostawcom usług  
w zakresie hostingu poczty elektronicznej. 
 
CZAS PRZETWARZANIA: 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji działań związanych  
z wydaniem duplikatu dyplomu lub nostryfikacją dyplomu, a po jego zakończeniu przez okres 5 lat od zakończenia roku 
kalendarzowego w którym nastąpiło wydanie dyplomu/nostryfikacja dyplomu.  

 
TWOJE PRAWA: 
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO: 

• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych; 
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

 
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI:                              
Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 
 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:                              
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji celów związanych z wydaniem duplikatu 
świadectwa/dyplomu lub nostryfikacją dyplomu. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie 
powyższych celów.  

 


