Klauzula informacyjna ogólna
Zgodnie z 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (e-mail:
sgsp@sgsp.edu.pl)
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@sgsp.edu.pl
3. Podane dane będą przetwarzane celach:
• art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy,
• art.6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
• art.6 ust. 1 lit. d RODO – ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
• art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prowadzenia komunikacji dotyczącej bieżącej współpracy, a także
w sprawach ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie dobrowolnej zgody, w przypadku przekazywania
danych osobowych wykraczających poza zakres wymagany w powyższych celach
4. Odbiorcami danych mogą być jednostki organizacyjne PSP i inne organy na mocy przepisów
odrębnych ustaw oraz podmioty z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania
danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowej.

6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane
a następnie archiwizowane zgodnie z wymogami określonymi w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt dla SGSP. W przypadku danych otrzymanych na podstawie zgody – do momentu
jej wycofania, co nie ma wpływu na legalność przetwarzania do momentu wycofania zgody.
7. 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.
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa lub
elektronicznie na stronie internetowej https://uodo.gov.pl.
9. 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.

