
…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

Klauzula informacyjna i wyrażenie zgody

Obowiązek informacyjny:
Zgodnie  z  art.13  ust.  1  i  ust.  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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem  danych  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Stowarzyszenie  Przyjaciół
Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej (SPZPiTPW), ul. Waryńskiego 12; 00-631
Warszawa.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnego naboru.
3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty,  z  którymi  zawarto  umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres członkostwa w SPZPiTPW.
6. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych

osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego (Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych),  jeśli  Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych:
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej ul. Waryńskiego
12; 00-631 Warszawa w celu realizacji procesu aktualnego naboru.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zostałam/em  poinformowana/y  o  prawie  do  wycofania  zgody  w  dowolnym  momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie.

4. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………..
                         miejscowość, data

…………………………………………………………………….

                                                                                                                 podpis kandydata na członka Stowarzyszenia

Sporządzono w 2 egzemplarzach:
- kandydat 
- a/a SPZPiTPW


