
 

  

Klauzula informacyjna  

stosowana przez Wojskową Akademią Techniczną 

im. Jarosława Dąbrowskiego, dot. uczestnika projektu: „Centrum wiedzy o 

dostępności do transportu i mobilności”. 

Zgodnie z art. 13i 14 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) dalej zwane : „RODO”, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna  

im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. Sylwestra 

Kaliskiego 2. 

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@wat.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu, a w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, w celach 

promocji oraz dokumentacji uczestnictwa w projekcie. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych w postaci przetwarzania wizerunku  na potrzeby promocji oraz 

dokumentacji uczestnictwa w projekcie, 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku osób wyznaczonych do zawarcia Umowy 

c) art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem prawnym administratora 

wynikającym z obowiązków WAT jako beneficjenta środków unijnych , w 

szczególności kontroli, audytu, sprawozdawczości, a także obowiązku 

stosowania przepisów dot. bezpieczeństwa na terenie WAT poprzez 

realizację systemu przepustek oraz monitoringu,  

d) art.6 ust. 1 lit. c, e, f RODO w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń 
lub obroną przed zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi 
naruszeń prawa autorskiego i ochrony wizerunku. 

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane. 

6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które są partnerami projektu- 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Instytut Transportu 

Samochodowego w Warszawie. Poza wyżej wymienionymi przypadkami dane nie będą 

udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 

prawa.  
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7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe, przetwarzane w związku z udziałem w projekcie 

będą przetwarzane przez okres trwania projektu, a następnie przez okres wskazany przez 

przepisy prawa dot. dokumentacji projektów unijnych, W przypadku wyrażenia zgody, 

dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a gdy przetwarzania 

danych będzie dotyczyło wizerunku utrwalonego na zapisach nagrań monitoringu, dane 

będą przetwarzane przez okres 80 dni, a  w sytuacji kiedy nagrania mogą stanowić dowód 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. 

8. 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. 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

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

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


