załącznik nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informuję, że:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa, NIP: 5213842228, REGON: 381510697. Z administratorem
można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem
kontakt@wskip.edu.pl
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach
związanych z ich przetwarzaniem w następujący sposób: e-mail: iod@wskip.edu.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
•
organizacji i przebiegu Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego – w ramach projektu
„Tactical Prison Rescue 2019”, odbywających się w dniach 20-24 maja 2019 r. – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do pojęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
•
związanych wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na administratorze (na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) RODO) oraz z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO),
•
związanych z promocją Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego – w ramach projektu
„Tactical Prison Rescue 2019” odbywających się w dniach 20-24 maja 2019 r. w Wołowie na podstawie
wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Państwa dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji Projektu mogą zostać udostępnione instytucjom
zarządzającym, rozliczającym, pośredniczącym, monitorującym, wdrażającym lub partnerom projektu „Tactical
Prison Rescue 2019”, a także podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych na mocy przepisów
obowiązującego prawa. Wykaz podmiotów uczestniczących w Projekcie może zostać udostępniony osobie
przystępującej do udziału Projekcie.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu,
jakim jest organizacja Projektu, a także przez okres przechowywania dokumentacji związanej z Projektem po
jego zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. Dane osobowe w postaci wizerunku będą
przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane lub do
czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Przysługuje Panu/Pani prawo do:
•
dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia na zasadach
określonych w art. 15-17 RODO,
•
ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
•
przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO,
•
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
udzielonej zgody,
•
do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00–193 Warszawa).

7)

Osobie której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie
wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku
z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

8)

Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych jest obowiązkowe i stanowi warunek
przystąpienia do udziału w projekcie. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie
może znacznie utrudnić sprawną komunikację.
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KLAUZULA ZGODY UCZESTNIKA
WARSZTATÓW I ZAWODÓW RATOWNICTWA TAKTYCZNEGO
ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU TACTICAL PRISON RESCUE 2019
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, ……………..………………..…………………………………………………………………………………………………………..…..
(imię i nazwisko uczestnika - proszę wypełnić drukowanymi literami)
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych - RODO) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych
oświadczam, że:
-

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych

przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa
w związku z moim uczestnictwem w Warsztatach i Zawodach Ratownictwa Taktycznego w celach związanych
z promocją Warsztatów i Zawodów Ratownictwa Taktycznego – w ramach projektu „Tactical Prison
Rescue 2019”, odbywających się w dniach 20-24 maja 2019 r. w Wołowie.
-

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych

przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa
innym podmiotom współpracującym z Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przy
ul. Wiśniowej 50, w celach promocyjnych w związku z moim uczestnictwem w Warsztatach i Zawodach
Ratownictwa Taktycznego – w ramach projektu „Tactical Prison Rescue 2019”, odbywających się w dniach
20-24 maja 2019 r. w Wołowie .
- Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na nieograniczone czasowo publikowanie, rozpowszechnianie,
pokazywanie i wykorzystanie mojego wizerunku, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie, przez Wyższą Szkołę
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przy ul. Wiśniowej nr 50, 02-520 Warszawa, w związku z moim
uczestnictwem w Warsztatach i Zawodach Ratownictwa Taktycznego– w ramach projektu „Tactical Prison Rescue
2019”, odbywających się w dniach 20-24 maja 2019 r. w Wołowie. Fotografie i obrazy mogą być kopiowane,
pokazywane publicznie lub zaadoptowane wszelkimi sposobami do wszelkiego rodzaju środków przekazu,
szczególnie w albumach prasowych, czasopismach, mediach i artykułach promocyjnych, stronach www i profilach
portali społecznościowych.

……………………………………..……
Data i czytelny podpis
*) niepotrzebne skreślić
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