
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem 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 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

 
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 

(adres poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl). 

2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres:  

01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisania się i wzięcia udziału w webinarze. 
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych  
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w tym dostawcom usług 

informatycznych, oraz  podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wydarzenia lub wycofania 

zgody, 
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

a także prawo do przenoszenia danych,  

8. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani/Pan 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W związku z tym, że SGSP korzysta z usług Microsoft Corporation, Pani/Pana dane mogą być 

przekazywane do USA. Zawarliśmy umowy z Microsoft Corporation oraz innymi dostawcami - 

tzw. Standardowe klauzule umowne. Oznacza to, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 

nr 2021/914 UE z dnia 4 czerwca 2021 r. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane 

przez tę firmę w USA. Więcej informacji o decyzji pod adresem: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości udziału w wydarzeniu. 

12. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa  

w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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