
OŚWIADCZENIE  
o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, dobrowolnie udostępnionych, moich danych osobowych przez          
Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul.           
Ryżowej 24G (02-483, Warszawa), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych           
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego          
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego             
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000771354 (dalej jako: “Fundacja”) – w celu rekrutacji i             
udziału w programie edukacyjnym Szkoła Liderów Strażniczych - Administracja pod kontrolą,           
realizowanego w ramach Kompleksowego programu wzmacniania społecznej kontroli        
administracji publicznej oraz monitorowania wybranych obszarów życia publicznego”        
realizowanego w okresie od 01.05.2020 r. - do 31.12.2023 r. na podstawie stosownej umowy zawartej               
z Ministerstwem Sprawiedliwości w związku z ogłoszeniem z dnia 31 marca 2020 r., nr              
DFS-II.7211.4.2020 o VI otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków            
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości         
(Dz. U. Z 2019 r. poz 683) w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek              
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym             
stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 - 2023, w ramach Programu             
Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019 – 2023, zatwierdzonego w dniu 9 stycznia             
2019 r. Zgoda ta dotyczy danych podanych w ww. formularzu, danych zawartych w załączonym CV,               
wizerunku na dołączonej fotografii oraz danych pozyskanych w trakcie prowadzonych w związku z             
rekrutacją badaniach motywacji. Zgoda powyższa obejmuje upoważnienie do przekazania         
powyższych danych w celach związanych z rekrutacją, podmiotom, którym Fundacja powierzy           
wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem naboru do ww. programu (w tym           
przeprowadzenia badania motywacji). Zostałem/am poinformowany/a o prawie wycofania zgody w          
dowolnym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem              
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE            
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii          
Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ryżowej 24G (02-483, Warszawa), wpisana do             
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych          
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w             
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000771354 .           
Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:         
kontakt@wsaa.pl 

2. Fundacja wyznaczyła inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez            
e-mail: iod@wsaa.pl 



3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora w celu rekrutacji i organizacji programu             
edukacyjnego Szkoła Liderów Strażniczych - Administracja pod kontrolą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a                
RODO. 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na            
podstawie przepisów prawa lub umowy. 

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji programu edukacyjnego a             
następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów          
prawa. 

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach              
określonych w art. 15-17 RODO; 

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę,               
której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym,           
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; 

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,             
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezesa Urzędu             
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppk. 1-4 należy skontaktować się z                  
administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych          
kontaktowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji do              
programu edukacyjnego Szkoła Liderów Strażniczych - Administracja pod kontrolą. 

 

 

………………………………. 

(podpis) 


