
Drogi Kandydacie/Studencie, 

jeżeli chcesz otrzymywać od Uczelni Korczaka informacje marketingowe, prosimy w odpowiedzi 

na tę wiadomość przesłać nam wiadomość mailową zawierającą oświadczenia o tym, że: 

1. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych od Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, adres: ul. Pandy 13, 02-202 

Warszawa i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy, adres: ul. 

Grunwaldzka 32, 85-236 Bydgoszcz. 

2. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Wyższą Szkołę 

Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, adres: ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa                  

i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy, adres: ul. Grunwaldzka 

32, 85-236 Bydgoszcz w celu przekazywania Tobie drogą elektroniczną informacji 

marketingowych. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: rozporządzenie RODO) 

informujemy, że: 

3. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza 

Korczaka w Warszawie, adres: ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa i Towarzystwo Wiedzy 

Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy, adres: ul. Grunwaldzka 32, 85-236 Bydgoszcz. 

 

4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem 

Danych Osobowych pod adresem mailowym: ado@twp.edu.pl 

 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania drogą elektroniczną 

informacji marketingowych od Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w 

Warszawie i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia RODO. 

 

6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza 

Korczaka w Warszawie, adres: ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa i Towarzystwo Wiedzy 

Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy, adres: ul. Grunwaldzka 32, 85-236 Bydgoszcz. 

 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zaprzestania przekazywania przez 

Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie i Towarzystwo Wiedzy 

Powszechnej w Bydgoszczy informacji marketingowych lub cofnięcia przez Panią/Pana zgody 

na otrzymywanie tych informacji, lub cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę 

Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie i Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w 

Bydgoszczy Pana/Pani danych osobowych w związku z otrzymywaniem informacji 

marketingowych od Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie                         

i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy. 



 

8. Posiada Pan/Pani prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) usunięcia swoich danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez skierowanie 

oświadczenia o cofnięciu zgody na adres mailowy, z którego została wysłana ta 

wiadomość lub adres mailowy:  

f) przenoszenia swoich danych osobowych, 

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn 

związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 rozporządzenia RODO. 

 

9. Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza 

przepisy rozporządzenia RODO. 

 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania 

przez Pana/Panią danych osobowych informacje marketingowe od Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w 

Bydgoszczy nie będą do Pana/Pani przekazywane. 

 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w 

formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby 

zapadać jakiekolwiek decyzje. 

 


