
FUNDACJA SZKOŁA WAJDY 

00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21; tel. (+48) 22 851 10 56; e-mail: rodo@wajdaschool.pl 

                    

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

na potrzeby procesu rekrutacji kursu DEVELOPMENT KREATYWNY 

 

  

I. Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Szkoła Wajdy 

(„Administrator”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21, 00-724 Warszawa. 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy:  

1. pod numerem telefonu: +48 22 851 10 56  

2. pod adresem e-mail: rodo@wajdaschool.pl 

 

II. Cele przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przez Fundację Szkoła 

Wajdy procesu rekrutacji kursu DEVELOPMENT KREATYWNY. 

 

III. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pana/Pani zgoda - (art. 6 

ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (dalej: „RODO”). 

 

IV.  Odbiorcy danych 

W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych będą 

współpracownicy Fundacji Szkoła Wajdy oraz osoby przez nie zatrudnione, w tym podmioty 

zajmujące się obsługą księgową, prawną i  informatyczną Administratora. 

 

V. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

procesu rekrutacji kursu DEVELOPMENT KREATYWNY, a później przez okres niezbędny 

do obrony istotnych interesów oraz roszczeń administratora. 



 

 

 

VI.  Prawo do wycofania zgody  

Administrator informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym 

czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem oraz, że wycofanie zgody uniemożliwi Pana/Pani udział w 

rekrutacji oraz kursie DEVELOPMENT KREATYWNY (zob. pkt III powyżej).  

 

VII. Pozostałe prawa 

Posiada Pani/Pan prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; 

2) usunięcia danych osobowych; 

3) ograniczenia przetwarzania; 

4) do przenoszenia danych; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 

udziału w procesie rekrutacji oraz kursie DEVELOPMENT KREATYWNY. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 

prosimy o kontakt z Administratorem - tel. (+48) 22 851 10 56; e-mail: rodo@wajdaschool.pl                                                                          

     


