
 

 

Klauzula informacyjna dot. osób przystępujących do egzaminów przeprowadzanych 

przez Komisję Kwalifikacyjną nr 379 działającą przy Zakładzie Doskonalenia 

Zawodowego w Białymstoku powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO - informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego  

w Białymstoku (kod 15-365) ul. Pogodna 63/1, daneosobowe@zdz.bialystok.pl. 

2) Dane osobowe przetwarzane będą:  

 w celu sprawdzenia kwalifikacji, wymaganych przez przepisy prawa energetycznego i 

wydania świadectwa kwalifikacyjnego. kształcenia w Zakładzie Doskonalenia 

Zawodowego  w Białymstoku, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. 2017 poz. 2198), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. 2018 poz. 996), oraz innych przepisów prawa - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, 

 w celach podatkowych, rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz 1221 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz 395 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora takich jak dochodzenie roszczeń i obrona praw administratora – art. 6 ust. 1 

lit. f RODO. 

3) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 lat +1 od końca roku w którym wygasł termin 

realizacji usługi. 

4) Administrator nie przetwarza  podanych danych osobowych w sposób opierający się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

5) Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego.  

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

7) Każdy słuchacz  posiada prawo do dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

8) Słuchacz ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do 

jakich zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w 

egzaminie. 
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