
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ AWF W WARSZAWIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  

w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa 45. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@awf.edu.pl, p. Rafał Nalewajko 
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez AWF/Warsztaty Antropologiczne w celach: 

 Rejestracji jako uczestniczki/uczestnika  Warsztatów w wymaganym zakresie, tj:  
o imię i nazwisko, adres e-mail 
o miejsce pracy (nazwa firmy), adres miejsca pracy (województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica,  

nr budynku, nr mieszkania lub lokalu),  adres e-mail (służbowy) 
• rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń z powyższego tytułu  
• archiwalnych (dowodowych) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez 
administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia 
działalności oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami; 
W przypadku, w którym wyraził(a) Pani/Pan odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów  
i usług własnych AWF/Warsztatom, podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający 
na możliwości obrony przez potencjalnymi roszczeniami; 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podejmowanie działań niezbędnych do zawarcia i wykonania 
umowy; 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz dostawcy: usług informatycznych, usług wspierających działania marketingowe, usług 
analitycznych, usług związanych z bieżącą obsługą Warsztatów; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez AWF/Warsztaty przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
powyżej celów: 

 dla celów podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy, oraz dla celów wykonania 
zawartej umowy – przez okres jej obowiązywania, to jest do zakończenia Warsztatów lub w przypadku informacji 
zbieranych na podstawie zgody będą one przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres 
obowiązywania umowy; 

 dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana 
potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu; 

 dla celów archiwalnych (dowodowych) - do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych  
z zawarciem umowy; 

Jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług własnych Warsztatów, 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 
interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania 
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych. 

9) Podanie danych ma charakter dobrowolny. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu 
zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości uczestniczenia w Warsztatach. 
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