Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE informuję:
1. Administratorami danych osobowych są:
a) Zespół Szkół Samorządowych w Kostkowie, Kostkowo ul. Ks. Galasa 1
b) Komisja Europejska, którą w Polsce reprezentuje Narodowa Agencja Programu
ERASMUS+: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie Al.
Jerozolimskie 142A
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji międzynarodowego programu
ERASMUS+. W ramach realizacji programu dane osobowe będą publikowane w
materiałach promocyjnych, stronach internetowych oraz mediach społecznościowych
związanych z programem. Dane osobowe uczestników mogą też być udostępniane w
niezbędnym zakresie innych beneficjentom programu ERASMUS+ oraz podmiotom
realizującym zadania na rzecz i zlecenie administratorów danych w tym w szczególności
organizatorom przejazdów oraz hotelom.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są niżej wymienione przepisy
prawa:
a) art 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
tzw. RODO) – zgoda osoby której dane dotyczą
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23
października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki
organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE
4. Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
5. Osoba której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania,
informacji o odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane
osobowe nie pochodzą od jej samej, ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych
danych
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także na
podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27

kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych (…) przysługuje jej prawo ich przeniesienia do innego Administratora.
8. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania
jej danych osobowych.
9. Dane osobowe oraz wizerunek uczestników programu ERASMUS+ przetwarzane będą w
sposób aktywny przez okres 2 lat od dnia zakończenia projektu. Po upływie wyżej
określonego terminu, administrator danych usunie dane osobowe i wizerunek
uczestników projektu z materiałów i stron internetowych administrowanych przez
organizatora programu (Komisja Europejska). Dane osobowe oraz wizerunek mogą być
przetwarzane przez dłuższy okres jedynie, jeśli wymaga tego przepis prawa.
10. Dane osobowe przetwarzane w związku z rozliczeniami finansowymi i podatkowymi
Projektu ERASMUS+ będą przetwarzane w sposób aktywny przez okres 5 lat od dnia
zakończenia projektu. Po tym okresie dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie do
celów archiwizacyjnych oraz statystycznych
11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych jest dobrowolne,
jednak ze względu na charakter, założenia oraz sposób realizacji programu ERASMUS+,
jej udzielenie jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w programie.
12. Administratorzy Danych Osobowych powołali Inspektorów Ochrony Danych, do których
osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z
wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych.
13. Inspektor Ochrony Danych:
a. Pan Sławomir Olczyk jest dostępny w siedzibie Zespołu Szkół Samorządowych w
Kostkowie oraz pod adresem email: inspektor.abi@gmail.com
b. Pani Aneta Korczak jest dostępna w siedzibie Narodowej Agencji Programu
ERASMUS+ oraz pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl

