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Uczestnicy form doskonalenia
1. Oferta form doskonalenia nauczycieli opracowana  

w Informatorze form doskonalenia nauczycieli na dany 
rok szkolny dostępna jest w formie elektronicznej  
na stronie internetowej www.cen.org.pl oraz w formie 
papierowej w siedzibie KPCEN we Włocławku w Wy-
dziale Wypożyczalni biblioteki. Szczegółowe informacje  
na temat oferty można uzyskać pod nr tel. 54 231 33 42  
w. 19 lub u kierowników poszczególnych form.

2. Zgłoszenia na wybraną formę doskonalenia są dokony-
wane za pomocą formularza zgłoszeniowego.

3. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie zakwalifikowania  
na formę doskonalenia, informację o miejscu i terminie 
szkolenia na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

4. Uczestnik formy doskonalenia zobowiązany jest do doko-
nania płatności za dane szkolenie, w terminie ustalonym 
przez organizatora na rachunek bankowy. W tytule prze-
lewu należy podać: nazwę formy doskonalenia oraz imię, 
nazwisko i adres zamieszkania uczestnika. 

5. Uczestnik szkolenia po zakończeniu formy doskonalenia 
otrzymuje zaświadczenie, a w przypadku ukończenia 
kursu kwalifikacyjnego świadectwo.

6. Szkolenia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 
nauczycieli realizowane są w miejscu wskazanym przez 
szkołę/placówkę zamawiającą szkolenie. Odpłatność  
za szkolenie jest dokonywana po jego realizacji na pod-
stawie wystawionego przez Centrum rachunku. Dyrektor 
szkoły/placówki zobowiązany jest do przekazania danych 
niezbędnych do wystawienia faktury.

7. W przypadku zgłoszenia grupy uczestników z danej gmi-
ny/powiatu możliwe jest zorganizowanie formy dosko-
nalenia poza siedzibą KPCEN.

Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor  

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli 
we Włocławku. Dane kontaktowe: Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowo-
miejska 15A, 87-800 Włocławek; tel.: 54 231 33 42; e-mail:  
kpcen@cen.info.pl.

2. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wnie-
sienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
 a) realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie  
 osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem  
 umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 b) obsługi zapytań związanych z realizacją usług  
 (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
 c) przechowywania dokumentacji na potrzeby  
 ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń  
 (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
4. Dane są przetwarzane przez okres uzasadniony  

realizacją celu. Okres przetwarzania uzależniony jest  
od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony  
roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana  
z uwagi na przepisy prawa.

5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowa-
ny i nie będą profilowane.

Z a s a d y  u c z e s t n i c t w a  w  f o r m a c h  d o s k o n a l e n i a *

* wyciąg z Regulaminu organizowania form doskonalenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku


