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(a) 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. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności
administracyjnych związanych z rekrutacją na szkolenie "Szkolenie Inspektorów
Ochrony Przeciwpożarowej” SIOP w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na podstawie
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (tj. Dz.U. 2018
r. poz. 1668).
4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby prowadzące rekrutację na szkolenie
inspektorów ochrony ppoż. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji
wyznaczonej terminem podanym na stronie internetowej Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej.
7. Posiada Pani(-) 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(-) 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. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (organ jeszcze nie
powołany) jeżeli uzna Pani (a), że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest
Pani(-) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie nie zamieszczenie Pani(-) na liście rekrutacyjnej uczestników szkolenia SIOP.
11. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.
22 ust. 1 i 4 RODO.

