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K lauzula informacyjna RODO 
 
 

1. Administratorem danych jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie                 
ul. Solec 38 lok 104 (00-394 Warszawa). W sprawie danych osobowych można skontaktować się z WIB 
pod adresem rodo@wib.org.pl.  

2. W WIB wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: 
iod@wib.org.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych); 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez WIB: 
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcie i wykonania niniejszej umowy; 

te dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy; 
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie 

rozpowszechnienie i wizerunku dla celów marketingowych związanych z działalnością statutową 
WIB. 
te dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wywiązania się administratora z ciążących na nim 
obowiązków prawnych wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego, Ordynacji Podatkowej lub 
innych ustaw;  
te dane będą przetwarzane przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa niezbędny 
do rozliczenia umowy lub rozliczenia innych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem 
umowy;  

d. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu wykonania umowy z uczestnikiem Projektu BAKCYL, 
w szczególności przekazania informacji o realizowanych lekcjach, archiwizacji umowy oraz 
ochrony przed roszczeniami; 
te dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń cywilnoprawnych; 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do oraz innych uprawnionych organów, a także do podmiotów 
świadczących dla WIB m.in. usługi rozliczeniowe, informatyczne, czy usługi archiwizacji dokumentów. 

5. Dane nie będą przekazane do państw trzecich.  
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych 

osobowych, prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

7. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez WIB, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy. 
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