
KLAUZULA INFORMACYJNA – UCZESTNIK WYKŁADU  

 

Na podstawie 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 (dalej: RODO), 

informujemy, że : 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  

z siedzibą: 31-951 Kraków, os. Zgody 18, tel. (047) 835 97 00, tel. (047) 835 99 80, fax. (047) 835 97 09,  

e-mail: szkola@sapsp.pl ;  

2. W Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,  

z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod 

adresem e-mail: iod@sapsp.pl ;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu :  

• rejestracji uczestnictwa w wykładzie otwartym „Stałe urządzenia gaśnicze gazowe”, który odbędzie się 

w dniu 20 marca 2023 r., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO -w związku z realizacją zadań w zakresie 

kształcenia, działalności naukowej a także uczestnictwa w rozwoju społecznym; 

4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w zakresie : imię i nazwisko, adres e-mail, wizerunek. 

Państwa wizerunek będzie przetwarzany na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO – poprzez wyrażenie zgody             

w postaci jednoznacznej czynności potwierdzającej, przez co rozumie się osobiste uczestnictwo w  wykładzie. 

Państwa wizerunek utrwalony w postaci zdjęć może być rozpowszechniony w celach promocyjnych szkoły 

poprzez publikację na stronie i portalach społecznościowych szkoły. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. 

6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadasz następujące prawa: 

• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie 

dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 

• prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia 

niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu 

danych, 

• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku 

zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy 

dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków 

administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy 

publicznej powierzonej administratorowi. 

• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie 

przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku 
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zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po 

ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. 

• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 

wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie 

uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do 

zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie 

będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że 

wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa 

uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń. 

• prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej 

przed jej cofnięciem. 

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 

Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, gdy uznasz, że 

przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy prawa. 

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane. 

9. Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

11. Państwa dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa.  
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