ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Uczestnicy form doskonalenia i wydarzeń
organizowanych/współorganizowanych przez CEN w Gdańsku
i inni zgłaszający się poprzez elektroniczną aplikację rejestracyjną
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdańsku informuje uczestników form doskonalenia i osoby zapisujące się poprzez aplikację rejestracyjną, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14,
80-401 Gdańsk, sekretariat@cen.gda.pl tel. 58 340 41 10.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli, Rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, Instrukcja
Kancelaryjna oraz zgoda, na przetwarzanie danych w formie elektronicznej w okresie dłuższym niż
przewidziany w Instrukcji Kancelaryjnej.
3. Celem przetwarzania danych jest organizacja / współorganizacja form doskonalenia. Administrator nie
przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane.
4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem prawnym. Niepodanie tych
danych powoduje brak możliwości realizacji zadań organizatora/współorganizatora.
5. Odbiorcami przekazanych danych osobowych są wyłącznie podmioty, którym należy udostępnić dane
osobowe na podstawie przepisów prawa oraz współorganizatorzy form doskonalenia. Dane nie są
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat lub bezterminowo w formie elektronicznej za zgodą
uczestnika.
7. W celu dostosowania oferty Centrum do potrzeb nauczycieli i dyrektorów woj. pomorskiego, administrator
zastrzega sobie możliwość profilowania szkoleń i wydarzeń adekwatnie do danych przekazanych Centrum
przez osoby zapisujące przez Aplikację Rejestracyjną i osobiście.
8. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Arkadiusz Reiter iod@cen.gda.pl

Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
informujemy, iż podczas wydarzeń realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, mogą być
wykonywane zdjęcia i/lub nagrywane filmy z Państwa wizerunkiem oraz publikowane na stronie internetowej,
profilach społecznościowych, w biuletynach Centrum i/lub materiałach informacyjno-promocyjnych CEN.

Odbiorcy elektronicznych biuletynów informacyjnych
i Newsletterów CEN w Gdańsku
1.

Administratorem danych odbiorców biuletynów elektronicznych i Newsletterów CEN jest Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku, 80-401 Gdańsk, al. gen. J. Hallera 14, sekretariat@cen.gda.pl - tel. 58 340 41 10.

2.

Celem zbierania danych jest wysyłka elektronicznych informacji o wydarzeniach edukacyjnych
i Newsletterów CEN – zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2012 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną
(tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda odbiorcy, pozyskiwana poprzez:

elektroniczny formularz zamieszczony na stronie www.cen.gda.pl i na profilach Administratora
w mediach społecznościowych,

wybranie odpowiedniej opcji podczas elektronicznej rejestracji na szkolenie organizowane /
współorganizowane przez CEN w Gdańsku.
4. Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
5. Zebrane dane Odbiorców są przetwarzane za pomocą Systemu Freshmail, na podstawie podpisanych umów
uwzgledniających ochronę danych osobowych. Zapisując się w naszym systemie WWW, podany adres
mail zapisywany jest w systemie bazodanowym firmy Freshmail.
6. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane są przechowywane bezterminowo do momentu cofnięcia wyrażonej przez Odbiorcę zgody.
8. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania elektronicznych biuletynów w dowolnym momencie,
przesyłając na adres newsletter@cen.gda.pl wiadomość o tytule „rezygnuję” lub wybrać opcję "wypisz
się", która jest zamieszczona w stopce każdego wysyłanego biuletynu / informacji. Przesłanie informacji o
rezygnacji jest równoznaczne z cofnięciem zgody i powoduje usunięcie adresu z listy wysyłkowej
wiadomości i newsletterów CEN w Systemie Freshmail. Od tej chwili jeśli osoba ponownie nie wyrazi zgody
na otrzymywanie biuletynów i Newsletterów CEN, nie będzie otrzymywała żadnych wiadomości wysyłanych
za pomocą Freshmail’a.
9. W celu dostosowania oferty Centrum do potrzeb nauczycieli i dyrektorów woj. pomorskiego, administrator
zastrzega sobie możliwość profilowania szkoleń i wydarzeń adekwatnie do danych przekazanych Centrum
przez osoby zapisujące przez Aplikację Rejestracyjną i osobiście.
10. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, cofnięcia zgody (jak wyżej) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Arkadiusz Reiter iod@cen.gda.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU
Informacje ogólne
1.
2.
3.
4.

5.

Operatorem Serwisów i administratorem danych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku al. gen.
J. Hallera, 80-401 Gdańsk.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.)
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c. Poprzez gromadzenie logów we własnym systemie informatycznym.
Operator Serwisów zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez
opublikowanie nowej na tej podstronie.

Informacja o plikach cookies
1.
2.

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików
cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu
mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera
1.

2.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak
najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

3.
4.

f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1.

2.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i
postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone

Serwisy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zawierają odnośniki do innych serwisów internetowych, za
których zasady polityki prywatności Centrum nie ponosi odpowiedzialności. Zalecamy zapoznanie się z
poszczególnymi regulaminami.

ZASADY UMIESZCZANIA KOMENTARZY NA SERWISACH
INTERNETOWYCH CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W
GDAŃSKU
Informacje ogólne
1.
2.
3.

4.

Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Redakcja strony www nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy zamieszczanych przez
użytkowników, które są opiniami samych użytkowników.
Redakcja strony www ma prawo do usuwania komentarzy:
- nie odnoszących się do tematu publikacji,
- zawierających wulgaryzmy, słowa obraźliwe, pomówienia, treści osobiste, linki do innych stron www,
propagujące alkohol, środki odurzające oraz narkotyki,
- zawierających kryptoreklamę,
- sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
- naruszających prawa osób trzecich,
- o tej samej treści wysyłanych wielokrotnie,
- atakujących autorów tekstu lub komentarzy,
Redakcja strony www ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności ma prawo
do: usunięcia komentarzy niezgodnych z ust. 3, nie zamieszczania wszystkich komentarzy jakie zostaną
wysłane, a także usuwania innych wypowiedzi uznanych przez redakcję za uciążliwe albo zbędne z
uwagi na przedmiot dyskusji.

