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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13        
i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)  

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta z siedzibą 

w Koszalinie, przy ul. Jedności 9, e-mail: sekretariat@zs9elektronik.pl.  

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych. 

3. Dane zostaną powierzone do przetwarzania:  

• Walther-Lehmkuhl-Schule, Roonstraße 90, 24537 Neumünster, Niemcy 

• Europaschule Schulzentrum sek. II Utbremen, Meta-Sattler Str. 33, 28217 Brema, Niemcy  

• Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, Polska  

• Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta, ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin, Polska  

4. Dane będą przetwarzane w celu udostępniania danych na podstawie art. 4 pkt 7 i 8 RODO i realizacji 

projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

5. Dane będą przechowywane do momentu rozliczenia projektu i zakończenia archiwizowania 

dokumentacji.  

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

7. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu 

na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

10. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych przez Zespół 

Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta. 

 _____________________________  

podpis uczestnika projektu
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Projekt „Staże zagraniczne twoją szansą na lepszą przyszłość zawodową”, 2019-1-PL01-KA102-063038 realizowany w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach realizowanego przez FRSE 
projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.


