
INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ 
MIEJSKIE CENTRUM EDUKACJI  W KNUROWIE (MCE) 

 
I. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu rekrutacji pracowników do MCE, w tym 

pozyskiwania kandydatów do zatrudnienia w ramach umów na czas określony w celu 
zastępstwa za nieobecnego pracownika. 
 
Dane przetwarzane są na podstawie:  
a) art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
b) art. 6, 11, 13, 14 i art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych, 
c) pisemnej zgody kandydata. 
 

II. Administratorem danych osobowych jest dyrektor MCE. W sprawach ochrony danych 
osobowych można się kontaktować pisemnie na adres Miejskiego Centrum Edukacji 
w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub korespondencją e-mail: iodo@knurow.edu.pl 
z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć 
zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w kancelarii MCE (tel. 32 235 27 
03), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do 
sposobu udzielenia odpowiedzi. 
 

III. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień: 
-  zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania 

(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
-  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
-  w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; 

wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej 
wycofania. 

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której 
dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób 
zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych 
przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo 
w MCE lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane 
z realizacją wymienionych uprawnień  – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.  
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na 
przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy  
i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów. 

 
IV. Dodatkowe informacje: 

 
Dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów 
szczególnych. W MCE nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
w indywidualnych przypadkach, obejmujące m.in. profilowanie. 
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