
ZGODA

Proszę zaznaczyć właściwy punkt:

☐ Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przenoszenie dotyczących mnie danych 
osobowych przez Goethe-Institut w Warszawie, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce 
oraz instytucji partnerskich, w tym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie i 
Wrocławiu i EUNIC Warszawa, współpracujących z Goethe-Institut w ramach projektu 
„Europejski Dzień Języków– EDJ”

lub

☐ Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przenoszenie danych osobowych mojej 
małoletniej córki/mojego małoletniego syna (poniżej 16 roku życia)

(imię i nazwisko córki/syna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przez Goethe-Institut w Warszawie, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz instytucji 
partnerskich, w tym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie i Wrocławiu i 
EUNIC Warszawa, współpracujących z Goethe-Institut w ramach projektu „Europejski Dzień 
Języków– EDJ”

Miejsce, data Podpis

INFORMACJA DOT. ART. 13 I ART. 14 RODO
Stowarzyszenie Goethe-Institut w Warszawie, ul. Chmielna 13A 00-021 Warszawa, zwane dalej „GI“, 
pozyskuje i przetwarza Państwa dane osobowe (dalej „dane”) z zachowaniem niżej wymienionych zasad.

ADMINISTRATOR 
Goethe-Institut e.V. reprezentowany przez Goethe-Institut w Warszawie, ul. Chmielna 13A, 00-021 Warszawa  
Telefon: +48 22 505 90 00, info-warschau@goethe.de, www.goethe.de/polen.

CEL
Przetwarzamy Państwa dane celem realizacji projektu „Europejski Dzień języków 2022 (EDJ)”.

PODSTAWA PRAWNA  
Przetwarzania odbywają się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO). Jest ona podstawą prawną 
przetwarzania. Zgoda jest dobrowolna. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać zgodę ze skutkiem na 
przyszłość. 

mailto:info-warschau@goethe.de
http://www.goethe.de/polen
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KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
 Przetwarzamy następujące dane dotyczące Państwa:

• nazwisko i imię
• data urodzenia/wiek
• adres e-mailowy
• numer telefonu 
• nazwę i adres szkoły
• poziom językowy – języki obce

PRZEKAZYWANIE STRONOM TRZECIM

PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZANE STRONOM TRZECIM. ODBIORCAMI PAŃSTWA 
DANYCH SĄ PODMIOTY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 
PRAWNYCH DO POZYSKIWANIA DANYCH LUB PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z 
ADMINISTRATOREM, W TYM PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z ADMINISTRATOREM W CELU 
REALIZACJI UMOWY W RAMACH PROJEKTU EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 2022. SĄ TO: BIURO 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W POLSCE, PRZEDSTAWICIELSTWO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W 
WARSZAWIE I BIURO REGIONALNE WE WROCŁAWIU, EUNIC WARSZAWA I POZOSTALI PARTNERZY 
WYDARZENIA ORAZ OSOBY ZATRUDNIONE PRZEZ ORGANIZATORÓW I INSTYTUCJE PARTNERSKIE 
CELEM REALIZACJI UMOWY W RAMACH EDJ, JAK MODERATORZY I LEKTORZY.

PRZEKAZANIE DO PAŃSTWA TRZECIEGO
Państwa dane osobowe będą przekazywane do tzw. państw trzecich. Są to głównie kraje  Unii Europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo są one niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów 
lub zgodnie z przepisami ustanawiającymi ustawowy termin przechowywania, lub do chwili wygaśnięcia 
wszystkich roszczeń z zawartej umowy – zależnie od tego, które wydarzenie nastąpi później. 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA ORAZ MOŻLIWOŚCI KONTAKTU
Informacja: na żądanie chętnie udzielimy Państwu informacji, czy i jakie Państwa dane przechowujemy. 
Sprostowanie, ograniczenie przetwarzania i usunięcie: pod warunkiem istnienia podstaw prawnych mają 
Państwo prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia tych danych. 
Wydanie danych: ponadto mają Państwo prawo otrzymania od nas danych, które Państwa dotyczą i które 
nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie stosowanym i odpowiednim do 
obróbki elektronicznej; mogą Państwo przekazać lub zlecić przekazanie tych danych do innych osób.

Do przetwarzania danych na podstawie zgody jak w art. 6 ust. 1 a) RODO obowiązuje prawo wycofania 
zgody.
Jeżeli w ramach zawarcia umowy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych 
osobowych, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. 



Seite 3

W razie pytań dot. pozyskiwania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w sprawie 
dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych oraz odwołania ewent. 
udzielonych zgód lub do wniesienia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, a także w kwestii 
prawa do przenoszenia danych prosimy o zwrócenie się pod nasz podany powyżej adres e-mail lub pod 
adres: datenschutz@goethe.de.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Dysponują Państwo również prawem wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego do spraw ochrony 
danych. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Skargę mogą Państwo wnieść też do każdego innego urzędu ds. ochrony danych. Zostanie ona przekazana 
do właściwego organu nadzorczego. 
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