
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM CKP  

   
   

Administrator danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie ckp.nysa.pl jest Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. Orkana 6. Z administratorem można się skontaktować: 

a) listownie: ul. Orkana 6, 48-300 Nysa; 
b) przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce ‘kontakt ‘po wybraniu opcji ‘formularz kontaktowy’; 
c) pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ckziu.nysa.pl;  
d) telefonicznie pod numerem 77 433 34 39 wew. 231. 

Inspektor ochrony danych. 

W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować również z inspektorem ochrony danych pod adresem 
e-mail iod@ckziu.nysa.pl.  

Cele i podstawy przetwarzania. 

Dane osobowe przetwarzane są w serwisie ckp.nysa.pl w celu przekazania odwiedzającym serwis informacji o Centrum 
Kształcenia Praktycznego oraz o bieżącej działalności CKP. Podstawą przetwarzania danych osobowych w serwisie 
ckp.nysa.pl jest zgoda osób, których dane osobowe dotyczą. 

Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane w serwisie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie są upublicznione tj. ujawniane każ-
demu odwiedzającemu strony serwis. Dostęp do serwisu jest swobodny.  

Administrator powierzył dane osobowe przetwarzane w serwisie new4mat.com Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Cygana 
4/312-319, 45-131 Opole jako administratorowi ckp.nysa.pl.  

Przetwarzanie danych subskrynentów. 

Osoby potwierdzające chęć korzystania z subskrypcji serwisu wyrażają w ten sposób zgodę na przetwarzanie podanych 
danych osobowych w tym celu. Dane te nie będą ujawniane innym odbiorcom ani przetwarzane w innym celu. Wycofa-
nie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi subskrypcji serwisu przebiega według tej samej procedu-
ry jak przystąpienie do subskrypcji.  

Przetwarzanie danych osobowych związane z korzystaniem z formularza kontaktowego. 

Osoby korzystające z formularza kontaktowego w celu przesłania wiadomości do Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Nysie wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie związanych z nią danych osobowych. Dane osobowe związane z 
przesłaną wiadomością przetwarzane będą jedynie w celu rozpatrzenia poruszanych w wiadomości spraw i ewentual-
nego udzielenia odpowiedzi, chyba że z treści wiadomości wynika brak zgody na przetwarzanie związanych z nią danych 
osobowych. W takim przypadku wiadomość wraz ze wszystkimi związanymi z nią danymi osobowymi zostanie usunięta. 

Okres przechowywania danych osobowych. 

Dane osobowe ujawnione na stronach serwisu CKP w Nysie przetwarzane są bezterminowo. 

Dane osobowe związane z subskrypcją serwisu przetwarzane będą do czasu rezygnacji z subskrypcji. 

Dane osobowe związane z korzystaniem z formularza kontaktowego przetwarzane będą przez czas niezbędny do zała-
twienia poruszanych w nim spraw. 

Prawa osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe. 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich duplikatu; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody o ile prawo to nie narusza praw i wolności in-

nych osób; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 


