
Załącznik nr 3  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z RODO 

DLA UCZESTNIKÓW KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO  

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję Panią/Pana, że: administratorem danych osobowych 

jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (adres: 51-147 Wrocław  

ul. Czajkowskiego 109). 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę 

elektroniczną na adres: iod@awl.edu.pl. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kursu przygotowawczego z wychowania fizycznego. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO  

w związku z ustawą o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawą o obronie Ojczyzny a także 

rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej  

tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji zadania w ważnym interesie publicznym.  

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym. 

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych osobowych; żądania ich sprostowania; ograniczenia 

przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

Informuję, że nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych oraz prawo ich usunięcia. Nie przysługuje 

też Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (wynika to z ewentualnej potrzeby 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani  

do profilowania. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w kursie przygotowawczym z wychowania 

fizycznego. 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.  

      

              

                          

……………………………………………  

     (czytelny podpis uczestnika) 

 

 

UWAGA: W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

wyraża prawny opiekun.  

Po zapoznaniu się z wyżej przedstawionymi informacjami, wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  

na przetwarzanie danych osobowych dziecka, którego jestem prawnym opiekunem* w celu udziału w kursie 

przygotowawczym z wychowania fizycznego. 

  

 

…………………………………………  

     (czytelny podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 
 


