KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
dla APLIKANTÓW KSSIP
uczestniczących w XXIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów
im. Aleksandra Głazka

Zgodnie z art. 13 i 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 „RODO”) informujemy, iż:





administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra
Jana Sehna, ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków, tel. 12 618 57 00,
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,
e oraz art. 7 RODO,
administrator powołuje się na Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną,
w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych
są następujące:
 pisemny - na adres: 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9,
 telefoniczny - 12 618-57-26,
 mailowy - iod@ies.gov.pl.
Jest to kontakt wskazany we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz
będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Instytucie Ekspertyz Sądowych.
W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, posiada Pani/Pan prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych
może zostać ograniczone z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii
Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma
Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych
i obowiązujących konwencji.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Biuro Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na
podstawie przepisów prawa bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie sprawiedliwości
niektóre przetwarzane przez administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
Oświadczam, iż otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

……………………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………………
(własnoręczny podpis składającego oświadczenie)

