KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZAIE
DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KOŁO NAUKOWE FIBERTEAM

Dane osobowe studentów podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych studentów jest Politechnika Warszawska,
reprezentowana przez Rektora, z siedzibą w Warszawie (00-661) przy pl. Politechniki 1.
2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z
którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dbipw@pw.edu.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a,
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE L119 z 4.05.2016 r.).
4. Student wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Koło Naukowe
FiberTeam w celu uczestnictwa w kole oraz wywiązywania się obowiązków i praw
związanych z działalnością koła.
5. Dane osobowe studentów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
6. Dane studentów będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego
zrealizowania i rozliczenia ww. celów oraz wywiązania się z obowiązków archiwalnych i
statystycznych Administratora.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Student ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
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Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Koło Naukowe FiberTeam w
celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością ww. koła naukowego.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie
przeze mnie danych jest dobrowolne.
……………………………..
data

……………………………..
czytelny podpis

Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na publikacje mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Koła
Naukowego FiberTeam w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i działalnością
ww. koła naukowego. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do
wiadomości, iż podanie przeze mnie danych jest dobrowolne.
……………………………..
data
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