
Klauzula informacyjna 

„Dzień Otwarty AWL” 

 28.04.2021 godz.  10:00 - 12:00 

 Administratorem danych osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 
Kościuszki we Wrocławiu (ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51 - 147 Wrocław).  

 Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowośd 
przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktowad e -mail: iod@awl.edu.pl.  

 Dane osobowe w tym numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub  identyfikator internetowy 
przetwarzane będą na podstawie Paostwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej przez kontakt 
mailowy w celu organizacji Dnia Otwartego on-line AWL w terminie 28.04.2021  
w godzinach  10:00 - 12:00 oraz na podstawie niezbędności przetwarzania do celów wynikających  
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, 
m.in. w celu zapewnienia bezpieczeostwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, jak również 
prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

 Dane osobowe mogą byd udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa oraz Microsoft Corporation One Microsoft Way (właściciel platformy) oraz firmy 
związane  
z dostawą usługi Microsoft Teams. Ponadto  mogą   byd   przekazywane poza teren Unii Europejskiej.  
W takim przypadku przekazywanie tych danych odbywad   się   będzie w oparciu o stosowne umowy 
zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję  uropejską. 

 Dane osobowe będą   przetwarzane do czasu, aż  upłynie cel ich przetwarzania, tj. do zakooczenia 
usługi Microsoft Teams. Po zrealizowaniu celu, wszystkie dane osobowe tam zgromadzone zostaną   
trwale usunięte; 

 Zgodnie z RODO, przysługuje Paostwu: 
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przysługuje Paostwu prawo do jej 
wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego  
dokonano przed jej wycofaniem np. publikacja danych w folderach, mediach społecznościowych, 
relacjach telewizyjnych, stronach internetowych.  

 Aby zrealizowad swoje prawa, należy zwrócid się do nas listownie, e -mailowo bądź osobiście  
z pisemnym wnioskiem. 

 Podanie danych ma charakter dobrowolny. 
 Paostwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany,  

z uwzględnieniem profilowania. 
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