
 

 

 
 

 

ZGODA 
 

Proszę zaznaczyć właściwy punkt: 

 

☐  Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie dotyczących mnie 

danych osobowych w ramach projektu edukacyjnego PSNJN – Challenge 2020 dla 

Germanistów 

 

☐  Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie dotyczących mnie 

danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych PSNJN w formie 

wiadomości e-mail, drogą pocztową lub telemarketingu (np. newsletter). 

 

 

Miejsce, data  ……………………………………………………………………………………… 

     

 

IMIĘ I NAZWISKO (DRUKOWANYMI LITERAMI) …….…………………………………….. 

 

Podpis………………………………………………………………….…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJA DOT. ART. 13 I ART. 14 RODO 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego,  Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, zwane 

dalej „PSNJN“, pozyskuje i przetwarza Państwa dane osobowe (dalej „dane”) z zachowaniem niżej 

wymienionych zasad. 

ADMINISTRATOR  

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego,  Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa, 

challenge@psnjn.org 

 

CEL 

Przetwarzamy Państwa dane w celu przygotowania i przeprowadzenia projektów edukacyjnych i 

szkoleniowych oraz w ramach działań PSNJN 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO), stanowi ona podstawę 

prawną przetwarzania. zgoda jest dobrowolna. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać zgodę ze skutkiem na 

przyszłość.  

 

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

 Przetwarzamy następujące dotyczące Państwa dane: 

 

 Imię i nazwisko 

 Adres e-mail 

 Telefon kontaktowy (kom.) 

 Nazwa i dane teleadresowe szkoły, w której Państwo pracują 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo są one niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów 

lub zgodnie z przepisami ustanawiającymi ustawowy termin przechowywania, lub do chwili wygaśnięcia 

wszystkich roszczeń z zawartej umowy – zależnie od tego, które wydarzenie nastąpi później.  

 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA ORAZ MOŻLIWOŚCI KONTAKTU 

Informacja: na żądanie chętnie udzielimy Państwu informacji, czy i jakie Państwa dane przechowujemy.  

Sprostowanie, ograniczenie przetwarzania i usunięcie: pod warunkiem istnienia podstaw prawnych mają 

Państwo prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia tych danych.  

Wydanie danych: ponadto mają Państwo prawo otrzymania od nas danych, które Państwa dotyczą i które nam 

Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie stosowanym i odpowiednim do obróbki 

elektronicznej; mogą Państwo przekazać lub zlecić przekazanie tych danych do innych osób. 

 

Do przetwarzania danych na podstawie zgody jak w art. 6 ust. 1 a) RODO obowiązuje prawo wycofania 

zgody. 

Jeżeli w ramach zawarcia umowy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych 

osobowych, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem.  

 

W razie pytań dot. pozyskiwania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w sprawie 

dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych oraz odwołania ewent. 

udzielonych zgód lub do wniesienia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, a także w kwestii 

prawa do przenoszenia danych prosimy o zwrócenie się pod nasz adres e-mail: challenge@psnjn.org 

mailto:challenge@psnjn.org
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