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Załącznik nr 2 do Regulaminu Akademii Programowania Informatycznego 

 

OŚWIADCZENIE / ZGODA  
pełnoletniego uczestnika Akademii Programowania Informatycznego 

 

Ja, niżej podpisany/a, 
 
…………………………………………………………………………… 
(imię nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
Nr tel. …………………………………………………………..……………. 

Adres e-mail ……………………………………………………………… 

 
oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na udział w Akademii Programowania Informatycznego organizowaną 
przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu w ramach projektu 

„Razem zmieniamy Przemyśl” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego na lata 2014-2021 oraz przetwarzania danych osobowych niezbędnych 

do przystąpienia do akademii takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. 
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Akademii Programowania 

Informatycznego. 
3. Oświadczam również, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym 

Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych.  
 
 

…............................................ ........................................................................... 
                       Data czytelny podpis pełnoletniego uczestnika akademii 

 

 

4. Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku w celach informacyjnych i promujących 
akademię prowadzonych za pośrednictwem: strony internetowej : https://pwsw.pl, 
lokalnych mediów i prasy, oraz mediów społecznościowych. 

 

 

 

............................................... ........................................................................... 
                      Data czytelny podpis pełnoletniego uczestnika akademii 

 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

https://pwsw.pl/


 

 
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej 

Projekt: Razem zmieniamy Przemyśl 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
dla uczestników Akademii Programowania Informatycznego  

Zgodnie z art. 13 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwane dalej RODO informuję, iż: 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska  
w Przemyślu, z siedzibą w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Książąt Lubomirskich 6, tel. +48 16 73 55 100. 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: 
iod@pwsw.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora, w sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych czy też przysługujących Pani/Panu uprawnień w tym zakresie. 

3. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a, c RODO w ramach realizacji zadań 
przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu wynikających z przepisów prawa tj. Ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz Statutu 
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, a w szczególności w celu organizacji i 
przeprowadzenia wydarzenia, rejestracji uczestników oraz wysyłania informacji o akademii. 

4. ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH. 
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 oraz podmioty świadczące usługi 
którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu administratora. 
Dane dot. wizerunku mogą być publikowane na stronie internetowej PWSW oraz w mediach społecznościowych. 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 
udzielonej zgody przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane tj. przez czas niezbędny do 
zorganizowania, przeprowadzenia, dokonania rozliczeń finansowych oraz archiwizacji  w okresach wskazanych w 
przepisach prawa w tym w jednolitym rzeczowym wykazie akt PWSW. Dane dotyczące imienia i nazwiska, adresu 
email, nr telefonu przetwarzane na podstawie zgody osoby w celu umożliwienia przyszłego kontaktu w sprawach 
organizacyjnych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zaprzestania organizacji Akademii 
Programowania Informatycznego. 

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH. 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi 
przepisami prawa, następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, z 
zastrzeżeniem, iż udostępnione dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic 
prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska 
w Przemyślu, prawo do sprostowania lub poprawiania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, prawo do 
żądania od administratora usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO, 
lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w zakresie, w którym 
podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu narusza przepisy RODO, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa, 00-193, pod 
adresem: ul. Stawki 2, tel. + 48 22 860 70 86. 

8. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI. 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH. 
Podanie danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)  jest dobrowolne choć niezbędne do 
realizacji zadań związanych  z organizacją oraz uczestnictwem w Akademii Programowania Informatycznego. 

mailto:iod@pwsw.eu

