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UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366). Z Administratorem danych 
można skontaktować się poprzez adres email administratordanych@wsiiz.pl, telefonicznie 
pod numerem +48 22 646 20 60  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu wyboru 
wykonawcy. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do przeprowadzenia 
procesu wyboru oferenta dla Zapytania ofertowego nr RPMA 2/2019 (na 
przeprowadzenie egzaminu końcowego dla uczestników kursów z zakresu 
kosmetologii, podologii,wizażu) 
(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe) 

4. Ma Pan/i prawo do żądania od WSIiZ dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz przenoszenia danych. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Pana/i 
danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych 
ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co 
oznacza, iż przetwarzanie jest koniecznie do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed 
zawarciem umowy) oraz Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będzie Biuro Projektu WSIiZ oraz jednostki 
pośredniczące i nadzorujące prawidłową realizację Projektu Praktyczne kompetencje szansą rozwoju 
zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

7. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Projektu, a następnie przez 
okres jego prawidłowego rozliczenia. 

8. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza 
Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższa Szkoła Inżynierii i 
Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366) 
w celu: przeprowadzenia procesu wybory wykonawcy i zawarcia umowy cywilnoprawnej. Zostałem 
poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze 
mnie danych osobowych jest dobrowolne.  
 
                    Warszawa,  
 ……………………………………….. ........................................................ 
  (miejscowość i data)                                                 podpis osoby składającej kwestionariusz  
 


