KLAUZULA INFORMACYJNA
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), informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@wat.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. art. 221
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.);
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
Zakres wymaganych danych wynika z Kodeksu pracy i jest obowiązkowy;
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub
odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
9.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskową
Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. Gen. W. Urbanowicza 2,
zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U z 2018 r., poz. 1000) oraz
zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

(Miejscowość, data, czytelny podpis)

