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Klauzula Informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych jest  Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie. Z 

Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. 

Sienkiewicza 33, 06 – 400 Ciechanów lub drogą e-mailową pod 

adresem: sekretariat@medykciechanow.edu.pl . 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  ul. Sienkiewicza 33, 06 – 400 Ciechanów 

lub drogą e-mailową pod adresem: aleksandra.wesek@medykciechanow.edu.pl.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw będących przedmiotem 

korespondencji prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej na mocy art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia korespondencji drogą 

elektroniczną Medyczną Szkołą Policealną w Ciechanowie. Odmowa ich podania lub sprzeciw 

wobec ich przetwarzania będzie skutkował brakiem możliwości realizowania spraw będących 

przedmiotem korespondencji jak również niemożnością jej prowadzenia. 

5. Państwa dane osobowe zostały pozyskane: 

 bezpośrednio od Pani/Pana w drodze korespondencji elektronicznej przesłanej przez 

Panią/Pana na adres e-mail MSP w Ciechanowie,  

            lub 

 z powszechnie dostępnych źródeł, w tym w szczególności z firmowych stron internetowych, 

na których zostały one opublikowane. 

6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty którym 

należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane 

zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.  

7. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji (w tym profilowaniu). 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a po 

tym czasie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

obowiązującego prawa. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do 

ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. 
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11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 

Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

 


