
 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, instytucja/uczelnia, jednostka 

organizacyjna, adres e-mail, wizerunek lub innych fakultatywnie podanych danych) jest Narodowa 

Agencja Wymiany Akademickiej (Polna 40, 00-635 Warszawa, dalej też „NAWA”). Dane kontaktowe 

inspektora ochrony danych w NAWA: odo@nawa.gov.pl. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) w celu: 

1) rejestracji na kurs Elementarz Ewaluatora na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, w tym 

udziału w teście poziomującym oraz udziału w kursie, oraz związanego z tym przetworzenia 

wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 1 lit. e), 

2) prawidłowej realizacji webinarium w postaci doręczenia dyplomu ukończenia kursu (art. 6 ust. 

1 lit. a RODO), 

3) archiwalnym oraz informacji publicznej w związku z realizacją zadania w interesie publicznym 

( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

3. Pani/Pana dane mogą zostać wykorzystane także w celu stworzenia listy rezerwowej kursu oraz w 

celu informowania o przyszłych podobnych wydarzeniach realizowanych przez Biuro Uznawalności 

Wykształcenia NAWA, o ile taka zgoda zostanie oddzielnie udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednak 

odmowa przekazania danych w celu rejestracji oraz niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie, 

oznacza brak możliwości udziału w webinariach. Podanie danych innych danych niż oznaczone jako 

pola obowiązkowe jest dobrowolne, ale np. w przypadku braku podania danych 

korespondencyjnych nie będziemy mogli zapewnić Państwu zapewnić dostarczenia dyplomów 

ukończenia kursu do Państwa rąk.  

5. Wyrażenie zgody na inne cele niż cel udziału w webinariach jest dobrowolne i nie wpływa na 

możliwość wzięcia udziału w webinariach. 

6. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności wynikającymi 

z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do momentu odwołania zgody. 

Zgoda może być odwołana w każdym czasie, a jej odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem 

wykorzystania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.  

7. Odbiorcami Pani/Pana danych, oprócz pracowników i innych osób współpracujących z NAWA, mogą 

być inne podmiotom współpracujące z NAWA (np. firmy obsługujące strony internetowe NAWA) lub 

podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązującego prawa (np. organy 

kontrolujące NAWA). 

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), oraz prawo do przenoszenia 

danych. 
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