Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
ramach „Dni Warsztatów i Wykładów Otwartych” PWSW w Przemyślu.

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
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku organizacją „Dni Warsztatów
i Wykładów Otwartych” jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, e-mail: rektorat@pwsw.pl, tel.167355102.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację,
kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając
informację na adres e-mail: iod@pwsw.pl lub listownie na adres wskazany w pkt. 1.
3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji oraz przeprowadzenia wydarzenia edukacyjnego
o nazwie „Dni Warsztatów i Wykładów Otwartych”, potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach oraz
konkursach, przesyłania danych dot. wydarzenia – np. harmonogramu, rejestracji uczestników
konkursów, rejestracji opiekunów grup szkolnych, przeprowadzenia konkursów, ogłoszenia wyników
konkursów,

wyróżnienia

zwycięzców

konkursów,

wręczenia

dyplomów,

dokumentowania

wydarzenia, publikacji danych i wizerunku w celu promocji Uczelni. Dane opiekunów mogą być
przetwarzane w celu przyszłych kontaktów (np. przesyłania zaproszeń, informacji).
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO.
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane:
- opiekun grup szkolnych w zakresie: imion, nazwisk, adresu email, numeru telefonu, adresu poczty
elektronicznej, miejsca pracy, wizerunku,
- uczestnik konkursu w zakresie: imion, nazwisk, nazwy szkoły, wizerunku.
5. Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych w przypadkach szczególnych mogą być podmioty
uprawnione na podstawie przepisów prawa jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską.
Dane dot. wizerunku, imienia, nazwiska, mogą być publikowane na stronie internetowej oraz mediach
społecznościowych PWSW oraz w mediach lokalnych.
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein)
lub do organizacji międzynarodowych mających siedzibę w państwie trzecim.
7. Czas, przez który dane osobowe będą przetwarzane.

Dane osobowe uczestników (laureatów) i opiekunów będą przetwarzane przez czas niezbędny do
zorganizowania, przeprowadzenia, ogłoszenia wyników konkursów, przyznania nagród, dyplomów,
a następnie przechowywane

w celu wykazania rozliczalności uzyskanych zgód przez okres

wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w tym wskazany

w Jednolitym

rzeczowym wykazie akt PWSW w Przemyślu lub do czasu wycofania zgody.
Dane osobowe zawarte w listy uczestników konkursu, będą niszczone po ogłoszeniu wyników
konkursu.
Dane dotyczące imienia i nazwiska, adresu, email, nr telefonu opiekuna przetwarzane na podstawie
zgody osoby w celu umożliwienia przyszłego kontaktu w sprawach organizacyjnych (w tym
przesyłania zaproszeń) będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zaprzestania organizacji
„Dni Warsztatów i Wykładów Otwartych” lub podobnych przedsięwzięć edukacyjnych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu
następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do jej
wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego
dokonano przed jej wycofaniem np. publikacja danych w folderach, mediach społecznościowych,
relacjach telewizyjnych, stronach internetowych.
Wycofanie zgody można dokonać kontaktując się z Administratorem osobiście, lub przesyłając
wypełniony formularz na adres podany w pkt.1.
W przypadku skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie stosownego żądania do
Administratora Danych osobowych na adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych
osobowych".
9. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. czynności przetwarzania jest
dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia opiekuna grupy lub uczestnika
konkursu do udziału w wydarzeniu. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkowało odmową
rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych
kontaktów uniemożliwi przesyłanie zaproszeń na przyszłe wydarzenia organizowane przez PWSW.
Brak zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku nie wpływa na uczestniczenie
wydarzeniu za wyjątkiem występowania na zdjęciach umożliwiających jednoznaczną identyfikację.
Powyższe nie dotyczy zdjęć grupowych gdzie występujecie Państwo jako jeden z wielu elementów
fotografowanego obszaru lub w przypadkach nie umożliwiających identyfikacji. Odmowa podania
danych kontaktowych adresu email lub nr telefonu uniemożliwi Administratorowi nawiązanie
kontaktu w celu potwierdzenia uczestnictwa lub przekazania informacji organizacyjnych.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych
osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane
profilowaniu.
12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów PWSW oraz ochrony
mienia PWSW Administrator stosuje monitoring wizyjny na korytarzach, w przejściach oraz ciągach
komunikacyjnych budynków: Pałac Lubomirskich, Kolegium Wschodnie, Kolegium Techniczne,
Dom Studenta, Biblioteka i parkingach usytuowanych przy poszczególnych budynkach Uczelni.
Zarejestrowany obraz przechowywany jest przez okres 14 dni. Szczegółowe informacje o stosowanym
monitoringu dostępne są na stronie internetowej PWSW pod adresem https://pwsw.pl/wpcontent/uploads/2019/06/MONITORING-WIZYJNY.pdf
13. Zgodnie z art. 14 RODO informuje się, iż dane kontaktowe imię i nazwisko oraz adres email
uzyskiwaliśmy również z państwa szkół w związku ze złożonym zgłoszeniem.

