
SYSTEM  INFORMACJI  ZAWODOWEJ   SIZ 

Formularz  danych Pracodawcy do umieszczenia na platformie SIZ 

 

Nazwa Firmy  

Adres Firmy  

Dane kontaktowe do Firmy: 

numer telefonu 

 

adres mailowy  

adres  internetowy strony  

Opis firmy 

 
 

 

 

Zawody w jakich można 

zdobyć praktykę i 

zatrudnienie 

 

Zdjęcie jpg (1300X700px) Zdjęcie lub logo Firmy proszę przesłać osobnym 

załącznikiem, nie wklejać do tabeli 

 

Imię i nazwisko osoby 

zgłaszającej 

 

Numer  telefonu do 

bezpośredniego kontaktu 

 

Adres  mailowy do kontaktu:  

INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zawiadamiamy, że w związku z nawiązaniem współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i 

Zawodowego w Pile, niezbędne jest wykorzystywanie przez Centrum pewnych informacji na Pani / Pana temat. Dane 

te podlegają prawnej ochronie, a poniższy komunikat objaśnia zasady i okoliczności, w jakich dochodzi do tzw. “ich 

przetwarzania” czyli korzystania z nich. 

1. W celu prowadzenia platformy: System Informacji Zawodowej (SIZ) – w ramach realizacji zadań statutowych 

Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), Administrator ten będzie wykorzystywał 

następujące informacje na Państwa temat: 

a) Imiona i nazwiska osób kontaktowych oraz imię i nazwisko zawarte w nazwie Państwa firmy; 

b) Adresy e-mail i numery telefonów tych osób; 

c) Adres, pod jakim prowadzona jest działalność gospodarcza; 

d) Wyłącznie w przypadku przesłania przez Państwa zdjęć lub nagrań z udziałem ludzi, 

również wizerunek tych osób oraz, ewentualnie, nagranie głosu tych osób. 

2. Zasady postępowania z danymi osobowymi określa Rozporządzenie 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 / GDPR) oraz przepisy prawa krajowego, w tym Ustawa z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Centrum oświadcza, że dokłada najwyższej staranności 

w celu utrzymania pełnej zgodności z duchem i literą tych przepisów, jak również w celu ochrony szeroko 

rozumianej prywatności wszystkich osób, których dane posiada. 



3. W ramach prowadzenia platformy SIZ, dochodzi do współpracy pomiędzy wszystkimi Centrami Wsparcia 

Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Wielkopolski. Podmioty te tzw. współadministrują 

Państwa danymi, co oznacza, że wspólnie decydują o zasadach pracy na tych danych. 

4. Dane kontaktowe wszystkich Centrów zamieszczono u dołu niniejszej noty. 

5. Z uwagi na fakt, że współpracowaliśmy z Państwem wcześniej, jako Centrum Wsparcia Rzemiosła, 

Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, pomimo współadministracji, czujemy się szczególnie 

zobowiązani do zapewnienia Państwu wszelkich informacji i niezbędnej pomocy. 

6. Wszelkie sprawy związane z ochroną Państwa prywatności, zarówno te adresowane bezpośrednio do 

Centrum, jak i związane ze współadministracją oraz działalnością naszych podwykonawców, możecie 

Państwo omawiać z powołanym przez Centrum Inspektorem Ochrony Danych, panią Hanną Watą pisząc na 

adres poczty elektronicznej iod@cwrkdiz.pila.pl. 

7. Pozostałe Centra również zobowiązane są wspierać Państwa pomocą i odpowiadać na Państwa zapytania. 

8. Wszelkie podmioty działające na polecenie Współadministratora, takie jak firmy świadczące usługi z zakresu 

dostarczania oprogramowania i administrowania tym oprogramowaniem, podmioty realizujące obsługę 

infrastruktury IT i dostawcy poczty elektronicznej działają wyłącznie na polecenie Współadministratora i pod 

nadzorem Współadministratora. 

9. Współadministrator realizuje obowiązki wynikające z jego Statutu i może być zmuszony przekazać 

informacje na Państwa temat w raportach ze swojej działalności lub w czasie kontroli Organowi 

Prowadzącemu. 

10. Proszę również pamiętać, że SIZ jest systemem ogólnodostępnym, co oznacza, że Państwa dane będą mogły 

odczytać osoby trzecie. 

11. Bez względu na okoliczności ani kontekst konkretnej sprawy, Centrum nigdy nie zastosuje względem 

Państwa zautomatyzowanych systemów, które bez ludzkiej ingerencji podejmą decyzję pociągającą za sobą 

skutek prawny lub inny, ale równie istotny dla Państwa. 

12. W związku z faktem, że Współadministrator wchodzi w posiadanie Państwa danych osobowych, przysługuje 

Państwu szereg praw: 

a) prawo dostępu do treści dotyczących Państwa danych, prawo do ich korygowania oraz do uzyskania 

ich kopii; 

b) prawo do wezwania Współadministratora do ograniczenia stosowania Państwa danych oraz ich 

usunięcia; 

c) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego procesowania Państwa danych; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

13. Okres przechowywania danych osobowych wynika z zakresu zadań statutowych Centrów. Ponowne 

powiadomienie o stosowaniu informacji na Państwa temat przesłane zostanie w przypadku zmiany tych celów 

lub za 10 lat. 

 

 

 
……………………………………………………………    ……………………………………………. 

Imię i nazwisko        Data i podpis 

Informacje o współadministratorze: 
SIZ jest współadministrowany przez następujące podmioty: 
 
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile  
ul. Bydgoska 21, II piętro, pok.223, 64-920 Piła 
iod@cwrkdiz.pila.pl 

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu 
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań 
iod@cwrkdiz.poznan.pl 

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu 
ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz 
iod@cwrkdiz.kalisz.pl 

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie 
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin 
inspektor@osdidk.pl 

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie 
ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno 
iod@cwrkdiz.leszno.pl 

mailto:iod@cwrkdiz.pila.pl
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