INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Edukacji Narodowej, z siedzibą
w Warszawie, przy al. Szucha 25.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych pisząc na ww. adres korespondencyjny lub na adres:
inspektor@men.gov.pl
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z realizacją
przez Ministra Edukacji Narodowej zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o
włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), zgodnie z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r.
poz. 986, z późn. zm.).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez
Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Nie
jest planowane przekazywanie Pani/Pana danych innym odbiorcom danych.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane nie
międzynarodowych.
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Okres przechowywania danych
Dane dotyczące spraw związanych z włączaniem kwalifikacji do ZSK nie podlegają
niszczeniu (tzw. kategoria A) zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa
dotyczącymi archiwizacji.
Prawa podmiotów danych
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych
osobowych:
•
•
•
•

dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje:
•

•

prawo do żądania od administratora danych osobowych przenoszenia danych, ze
względu na fakt, że przetwarzanie nie odbywa się na podstawie zgody tej osoby ani
na podstawie umowy, której stroną jest ta osoba,
prawo do żądania od administratora danych osobowych usunięcia danych, ze
względu na fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia przez Ministra
Edukacji Narodowej zadań określonych w ustawie z 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
przedmiotem profilowania.

