
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z  

udziałem w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wojkowicach 

 

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 -  RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Na podstawie Artykułu 6 pkt 1 a 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia 

rekrutacji, realizacji procesu dydaktycznego w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

organizowanego przez Akademię WSB i Urząd Miasta Wojkowice. 

             

2. Na podstawie Artykułu 6 pkt 1 a oraz art. 9 ust 2 a 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) wyrażam zgodę na 

bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach, wykonanych podczas zajęć 

w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mam świadomość, że fotografie zostaną użyte  

w materiałach promocyjnych i informacyjnych Akademii WSB i Urzędu Miasta Wojkowice i godzę 

się na to. 

 

3. Udostępnione Akademii i Urzędowi dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie 

wyrażonej przez Państwa zgody w celach związanych z uczestnictwem w projekcie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku oraz w innych celach objętych Państwa oświadczeniem. 

 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora. 

 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w zakresie serwisów 

informatycznych mediów społecznościowych. 

 

6. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Wojkowice – adres mailowy: 

p.h@wojkowice.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych w Akademii WSB – adres mailowy: 

iod@wsb.edu.pl. 

 

7. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane do momentu cofnięcia zgody lub przez okres  

w którym uczestniczycie Państwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub bezterminowo jeżeli 

wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych również w innych celach. Jednocześnie informujemy, 

że w każdej chwili mogą Państwo:  

a) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych wysyłając prośbę e-mailem na adres iod@wsb.edu.pl  

i p.h@wojkowice.pl. 

b) żądać dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,  

c) aktualizować swoje dane osobowe wysyłając informację e-mailem na adres iod@wsb.edu.pl  

 i p.h@wojkowice.pl. 

d) żądać usunięcia Państwa danych lub żądać ograniczenia przetwarzania 



e) żądać przeniesienia Państwa danych osobowych 

 

8. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice z siedzibą przy ul. Jana  

III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, NIP: 6252449323 oraz Akademia WSB z siedzibą przy  

ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-10-88-993, REGON: 272653903 wpisaną  

do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związku Uczelni Niepublicznych pod liczbą porządkową „66”. 

 

9. Informujemy również, że mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie 

przetwarzania danych osobowych. Organem Nadzorczym od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

………..………………………………………………….. 

       Miejscowość, data i podpis 


