
Klauzula informacyjna 

kierowana do pracowników lub współpracowników Federacji Akademii 

Wojskowych z siedzibą 

w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia,  

oparta o art. 13 RODO 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Akademii Wojskowych 

z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia,  (dalej: „Administrator”). 

 

1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych FAW, z którym 

można się skontaktować się pod adresem: iod@faw.edu.pl 

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest: 

realizacja przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni  

i Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie wspólnych zadań ukierunkowanych na 

rzecz rozwoju nauki i wyższego szkolnictwa wojskowego, a także tworzenie 

innowacyjnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa i obronności kraju poprzez 

prowadzenie działalności naukowej, kształcenie doktorantów, tworzenie nowoczesnej 

infrastruktury badawczej oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i 

systemowych w wojskowości, jak również komercjalizację wyników działalności 

naukowej i know-how związanego z tymi wynikami. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane 

dotyczą,  

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego  

w szczególności z ustawy z dnia 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym  

i nauce (tj. Dz.U 2020,poz. 85, ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie,  

c. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Panią/Pana, 

w szczególności w zakresie wykorzystania Pani/Pana wizerunku lub w zakresie 

dodatkowych danych osobowych podanych przez Panią/Pana. 

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym 

Administrator może ujawniać dane osobowe mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 



 b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Federacją 

Uczelni Wojskowych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest 

Federacja Akademii Wojskowych. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a.  prawo dostępu do treści swoich danych, 

b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, 

w przypadkach przewidzianych prawem, 

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

6. Prawo wycofania zgody: 

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

 

7. Okres przechowywania danych:  

 

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

celów określonych ,w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 


