
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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) (dalej „RODO”), informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (ul. Polna 40, 

00-635 Warszawa, „NAWA” lub „Administrator”). Administrator danych jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami 

prawa. 

2) Podane przez Panią/Pana dane osobowe, wykorzystujemy na podstawie Państwa zgody, stosownie 

do art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu prawidłowej rejestracji oraz udziału w wydarzeniu Direct to 

Recognition, a także w celu statystycznym dla przeprowadzenia ewaluacji wydarzenia (art. 6 ust. 1 

lit. f) oraz w celu archiwalnym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa (ar. 6 ust. 1 lit. c). 

3) Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale w przypadku braku ich 

podania nie będziemy mogli zapewnić Pani/Panu udziału w wydarzeniu.  

4) W przypadku braku wyrażenia zgody na przekazywanie informacji o przyszłych wydarzeniach lub 

innych inicjatywach organizowanych przez NAWA w związku z jej ustawową działalnością w 

dziedzinie edukacji i nauki, NAWA nie będzie upoważniona do kontaktu. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty zebrania, 

zgodnie rzeczowym wykazem akt NAWA, wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6) Może Pani/Pan złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o 

przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one 

nieprawidłowe),  przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub 

ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.  

7) W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dane zostaną 

usunięte i NAWA nie będzie dalej przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, jednak Pani/Pana 

udział będzie odnotowany jako udział anonimowego (zanonimizowanego) uczestnika wydarzenia, 

ze względu na potrzeby statystyczne NAWA. 

8) Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 

wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie 

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy prawa. 

9) Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Pani/Pana dane możemy przekazać  

oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: 

podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom 

przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom 

świadczącym nam usługi doradcze), innym administratorom (np. kancelariom prawnym). Pani/Pana 

dane osobowe nie będą przekazywane poza granice EOG. 

10) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem 

ochrony danych (IOD): odo@nawa.gov.pl. 


