
 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
w związku z realizacją Projektu „Pracownicy 30+.Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II” 

dot. kandydatów do uczestnictwa w Projekcie 

 

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/ 

Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Miasta Gdańska – 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku przy ul. Al. Gen. Hallera 16-18, 

80-426 Gdańsk („Administrator”). 

2. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych 

osobowych przez Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/ 

Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych Łukaszem Bierzyńskim, e-mail: 

l.bierzynski@ckziu1.gda.pl, tel. +48 58 301 42 08. 

3. Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Nasz prawnie uzasadniony interes), czyli w celach związanych z 

potencjalnym udziałem Pani/Pana w Projekcie, w szczególności w celu przeprowadzenia 

procedury rekrutacyjnej do Projektu oraz odpowiadania na pisma, wnioski, zapytania 

dotyczące rekrutacji do Projektu, a także weryfikacji Pani/Pana możliwości uczestnictwa w 

Projekcie; Nasz prawnie uzasadniony interes polega również na zapewnieniu możliwości 

podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących 

nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, ewentualnej obrony przed roszczeniami, które 

Pani/Pan może w stosunku do nas skierować, a także realizacji ciążących na nas 

zobowiązań, RODO 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Obowiązek prawny), czyli w celu wypełnienia ciążącego na nas 

obowiązku prawnego, polegającego na prawidłowym przeprowadzeniu Projektu, 

c) art. 9 ust. 2 lit. g RODO (Interes publiczny), czyli w celu prawidłowego, zgodnego z 

prawem, rozdysponowania środków unijnych, 

d) art. 6 ust. lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (Zgoda), w pozostałym zakresie podstawą 

przetwarzania będzie Pani/Pana zgoda. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które współpracują z nami przy 

realizacji rekrutacji do Projektu.  

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów , a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do 

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do 

żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.  

7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana 

szczególną sytuacją – wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z Naszego 

prawnie uzasadnionego interesu. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje 

Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 



 

 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych umieszczonych w formularzu jest niezbędne dla 

uczestnictwa w procesie rekrutacji do Projektu. Podanie ewentualnych dodatkowych danych, 

innych niż wynikające z formularza jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest zgoda. 

11. Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane, 

tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny 

opis jego preferencji i cech, jak to tylko możliwe. 

12. W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana do Projektu otrzyma Pani/Pan odrębną klauzulę 

informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych już jako uczestnik Projektu. 


