Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące obowiązku informacyjnego (RODO)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO REALIZOWANEGO
W ZWIĄZKU Z ART. 13 I ART. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679)
Zgodnie z treścią art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy,
że:
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, z
siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa, z którą można kontaktować się pisemnie na adres jej siedziby lub
elektronicznie pod adresem: sekretariat@wskip.edu.pl.
2. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym mogą się
Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób: e-mail: iod@wskip.edu.pl,
pisemnie na adres siedziby Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w ramach realizowanego projektu
pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej
w Lublinie” sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a
także w celu realizacji w.w. projektu, w szczególności udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), tj. na podstawie zgody.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie ale warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu..
6. Kategorie danych. Wymóg podania danych: dane, które będą przetwarzane to w szczególności: sygnatura akt sprawy, imię i
nazwisko uczestników postępowania, ich nr PESEL, adres zamieszkania uczestników postępowania, miejsce pobytu, dane
kontaktowe, tj. nr telefonu, adres e-mail, przedmiot sporu, termin zakończenia postepowania mediacyjnego, akta sprawy
niezbędne do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.
7. Dane osobowe mogą zostać powierzone organom postępowania wykonawczego, CAM w Lublinie, Kierownikowi Projektu,
Dysponentowi Funduszu, którym jest Minister Sprawiedliwości, a ponadto wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu i na czas niezbędny do
rozliczenia realizacji projektu pn. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, oraz a po zakończeniu projektu przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów archiwalnych.
9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO,
3) żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 9 ppkt 1)-6) należy skontaktować się z administratorem lub
wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych
11. Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
………………………..…………………………
miejscowość, data

………………………….………………………………..………………
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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