
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane 

osobowe, jest Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie z siedzibą przy 

ul. Polnej 2 (dalej „My”, „Cech” lub „CRRiMP w Bielawie”), wpisany do KRS pod nr 0000081973, 

NIP 882-000-34-73, Regon 001215027; 

 

Jak uzyskasz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

 

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować 

się pod adresem e-mail: cechbielawa@wp.pl, adres pocztowy: CRRiMP w Bielawie, ul. Polna 2, 58-260 

Bielawa. 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje dane 

osobowe? 

 

Rzemieślniku, Przedsiębiorco, który jesteś zrzeszony w CRRiMP w Bielawie  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadań realizowanych 

przez Cech, wynikających z Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz. U. nr 17 poz. 92 z późn. 

zm.) oraz Statutu CRRiMP w Bielawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu 

1 marca 2013r., a także zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy  (Dz. U. z 2016r., 

poz. 1666 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, Szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji 

i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków 

i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół 

do innych (Dz. U. z 17 sierpnia 2017r. poz. 1546), Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. 

Dz. U. z 2017r. poz. 59, z późn. zm., Znowelizowanej Ustawy o systemie oświaty po zmianach z 14 

grudnia 2016 roku (Dz. U,. z 2017r. poz. 60 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 



z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, Rozporządzenia rady Ministrów 

w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia z dn. 6 grudnia 2013r. 

(Dz.U. nr 60, poz. 278 z późn. zm.), w tym do: 

 

 umożliwienia świadczenia pełnej obsługi członków Cechu drogą elektroniczną, pocztą 

tradycyjną oraz telefonicznie; 

 

 obsługi zgłoszeń, wniosków, które do nas kierujesz (telefonicznie bądź mailowo, poczta 

tradycyjną); 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cechu, 

w następujących celach: 

 informowania w sposób bezpośredni o ofercie Cechu, 

 zapewnienia bezpieczeństwa osób, w tym prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Cechu 

i szkoły cechowej, 

 kontaktowych, 

 windykacji należności, 

 prowadzenia postępowań sądowych, mediacyjnych, 

 przechowywania danych do celów archiwizacyjnych; 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej przez Ciebie 

zgody, w tym do: 

 przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, 

 przetwarzania danych osobowych w celach realizowanej w Twoim zakładzie pracy praktycznej 

nauki zawodu i/lub praktyki zawodu/ przyuczenia do wykonywania zawodu, 

 realizacji konkursów organizowanych przez Cech i Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych 

w Bielawie, 

 przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia i konkursy organizowane przez Cech, Zespół Szkół 

CRR w Bielawie oraz inne instytucje i organizacje współpracujące z Cechem; 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do: 

 wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości; 

 zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa; 

 wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione 

organy, instytucje lub sądy. 



 

 

Pracowniku Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadań realizowanych 

przez Cech, wynikających z Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz. U. nr 17 poz. 92 z późn. 

zm.) oraz Statutu CRRiMP w Bielawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu 

1 marca 2013r., a także zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy  (Dz. U. z 2016r., 

poz. 1666 z późn. zm.) w tym do: 

 

 umożliwienia świadczenia pełnej obsługi drogą elektroniczną, poczta tradycyjną oraz 

telefonicznie; 

 

 obsługi zgłoszeń, wniosków, które do nas kierujesz (telefonicznie bądź mailowo, poczta 

tradycyjną); 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cechu, 

w następujących celach: 

 informowania w sposób bezpośredni o ofercie Cechu, 

 zapewnienia bezpieczeństwa osób, w tym prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Cechu 

i szkoły cechowej, 

 kontaktowych, 

 windykacji należności, 

 prowadzenia postępowań sądowych, mediacyjnych, 

 przechowywania danych do celów archiwizacyjnych; 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej przez Ciebie 

zgody, w tym do: 

 przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, 

 realizacji konkursów organizowanych przez Cech i Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych 

w Bielawie, 

 udziału w realizowanych konkursach, wystawach, imprezach organizowanych przez instytucje 

i organizacje współpracujące z Cechem i Zespołem Szkół CRR w Bielawie. 

 przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia i konkursy organizowane przez Cech, Zespół Szkół 

CRR w Bielawie oraz inne instytucje i organizacje współpracujące z Cechem, 

 przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego; 

 

 



 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do: 

 wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości; 

 zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa; 

 wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione 

organy, instytucje lub sądy. 

 

 

Uczniu Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, prawny opiekunie ucznia, uczestniku 

Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego CRRiMP w Bielawie  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zadań realizowanych 

przez Cech, wynikających z Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz. U. nr 17 poz. 92 z późn. 

zm.) oraz Statutu CRRiMP w Bielawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu 

1 marca 2013r., a także zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy  (Dz. U. z 2016r., 

poz. 1666 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, Szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji 

i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków 

i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół 

do innych (Dz. U. z 17 sierpnia 2017r. poz. 1546), Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. 

Dz. U. z 2017r. poz. 59, z późn. zm., Znowelizowanej Ustawy o systemie oświaty po zmianach z 14 

grudnia 2016 roku (Dz. U,. z 2017r. poz. 60 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, Rozporządzenia rady Ministrów 

w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia z dn. 6 grudnia 2013r. 

(Dz.U. nr 60, poz. 278 z późn. zm.) w tym do: 

 

 umożliwienia świadczenia pełnej obsługi członków Cechu drogą elektroniczną, pocztą 

tradycyjną oraz telefonicznie; 

 

 obsługi zgłoszeń, wniosków, które do nas kierujesz (telefonicznie bądź mailowo, pocztą 

tradycyjną); 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cechu, 

w następujących celach: 

 informowania w sposób bezpośredni o ofercie Cechu, 



 zapewnienia bezpieczeństwa osób, w tym prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Cechu 

i szkoły cechowej, 

 kontaktowych, 

 windykacji należności, 

 prowadzenia postępowań sądowych, mediacyjnych, 

 przechowywania danych do celów archiwizacyjnych; 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej przez Ciebie 

zgody, w tym do: 

 przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, 

 przetwarzania danych osobowych w celach realizowanej w Twoim zakładzie pracy praktycznej 

nauki zawodu i/lub praktyki zawodu/ przyuczenia do wykonywania zawodu, 

 realizacji konkursów organizowanych przez Cech i Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych 

w Bielawie, 

 przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia i konkursy organizowane przez Cech, Zespół Szkół 

CRR w Bielawie oraz inne instytucje i organizacje współpracujące z Cechem; 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do: 

 wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości; 

 zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa; 

 wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione 

organy, instytucje lub sądy. 

 

Czy posiadasz obowiązek podania nam swoich danych osobowych? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje 

Cię do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do 

zrealizowania przez nas zamówionych przez Ciebie usług. 

 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

 

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) gwarantują szereg 

praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 



Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne 

ze stanem rzeczywistym. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie 

wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, 

masz prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich 

kopii. 

Możesz także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich 

danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego. 

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do 

cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich danych w określonym 

celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich danych przed cofnięciem zgody 

ani podstawę prawną tego przetwarzania. 

Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będziemy przekazywali podmiotom zewnętrznym tylko do świadczenia Ci 

wymienionych powyżej usług. Mogą to być także firmy, które wspierają naszą działalność. Są to, firmy 

windykacyjne, agencje reklamowe, firmy świadczące usługi komputerowe, usługi z zakresu BHP itp.) 

Dane osobowe mogą być także przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania 

określonej czynności. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Cech zależy od celu w jakim zostały zebrane 

i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Cech zgód lub innych oświadczeń. 

Dane przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Tobą będziemy przechowywać przez czas 

niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, będziemy 

przechowywać Twoje dane przez 3 lata od dnia ich zebrania. 

Będziemy także przechowywać dane osobowe o charakterze archiwalnym - po wygaśnięciu danej relacji 

prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek 

organizacyjnych będziemy przechowywać przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych 

przez okres 10 lat. 



W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny 

będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego 

zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia 

dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie. 

Dane osobowe zebrane na podstawie Twojej zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany 

w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody. 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Cechu, w tym dla celu 

marketingu bezpośredniego będziemy przechowywali do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania. 

W celu wykazania rozliczalności będziemy przechowywali Twoje dane osobowe przez okres, w którym 

Cech jest zobowiązany do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla 

udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia 

kontroli przez uprawnione podmioty. 

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego? 

Zebrane dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz 

Facebook Inc i inne ogólnodostępne portale społecznościowe w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia 

prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez 

Komisję Europejską. 

 

Zmiany w Polityce Prywatności 

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian 

do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. 

wyświetlając dobrze widoczną informację na naszej stronie www.zsz-cech-bielawa.pl. 

 

 


