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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO - przyjmuję do wiadomości,
że:
1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Gdańsku, adres: ul. Kazimierza Górskiego, 80-336 Gdańsk, NIP 5840962525,
REGON 000327876, nr telefonu 58 55 47 230, dalej jako „AWFiS”.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
nr telefonu 58 55 47 241 lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.gda.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do udziału
w programie Erasmus+ oraz realizacji wyjazdu na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+
(student) lub realizacji wyjazdu w ramach programu Erasmus+ w celach dydaktycznych lub
szkoleniowych (pracownik).
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
- art. 9 ust 2 lit. g RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem
publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do
wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie
i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do jednego z wymienionych państw trzecich, tj.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, w przypadku gdy
któreś z tych państw będzie celem wyjazdu w ramach programu Erasmus +.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od momentu zakończenia projektu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiana) danych, usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art.
17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
(FRSE) - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ jako podmiot przetwarzający dane osobowe
w imieniu Administratora Danych Osobowych, osobom uprawnionym do dostępu do systemów
informatycznych niezbędnych do obsługi programu Erasmus+, jak również organom publicznym
i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, lub
wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy
publicznej.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz realizacji wyjazdu w ramach programu Erasmus+.
10. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.

