Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług
dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego
w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r.

Oświadczenie o akceptacji zasad Regulaminu i Polityki, zgoda na przetwarzanie danych
osobowych podpisana przez wyznaczonego administratora organizacji
………………………………………, dnia ………………
(miejscowość)

(data)

Oświadczenie dotyczące akceptacji Regulaminu
i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, ............................................................................ oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem
(imię i nazwisko wyznaczonego administratora organizacji) się z Regulaminem korzystania z Podlaskiej
Platformy Edukacyjnej oraz Polityką prywatności
dostępnymi na stronie
https://edu.ppe.wrotapodlasia.pl/, przy rejestracji użytkownika oraz informuję, że akceptuję je
w całości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: Imię i nazwisko,
telefon kontaktowy, e-mail, domena organizacji w celach związanych z realizacją usług
udostępnianych przez Podlaską Platformą Edukacyjną.
………………………………………………………………
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r.:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,
ul. Złota 4, 15-337 Białystok, tel. +48 85 732 98 67
e-mail: cen@cen.bialystok.pl
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@cen.bialystok.pl
3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu założenia konta
administratora informacyjnej strony www szkoły na platformie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy o współpracy oraz
aktywnym kontem administratora informacyjnej strony www szkoły na Podlaskiej Platformie
Edukacyjnej.
5) Wszelkie dane związane z informacyjną stroną www szkoły będą przetwarzane w celu
zabezpieczenia działania oraz backupu Podlaskiej Platformy Edukacyjnej. Podstawami prawnymi
przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:
• obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia);
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• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e
rozporządzenia).
5) Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny na czas obowiązywania
umowy o współpracy i okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji dokumentacji (10 lat).
6) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych
osobowych w ramach świadczenia usług wsparcia do systemu oraz podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8) Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
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