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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, 
miejsce pracy i stanowisko oraz numer paszportu przez Biuro Przedstawicielskie Tajpej w Polsce, z siedzibą w 
Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (dalej: TRO), w tym przekazanie tych danych do państw 
trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego na stypendium 
Taiwan Scholarship. 
 
W związku z wyrażeniem przeze mnie powyższej/ych zgody/ód, oświadczam, że zostałem/am 
poinformowany/a, iż: 
 

 Administratorem moich danych będzie TRO oraz Ministerstwo Edukacji Tajwanu. 
 moje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu 

Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych 
czynności w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie 
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

 moje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, na terenie których nie stosuje się 
przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, a także wobec 
których nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, co 
może rodzić ryzyko dla bezpieczeństwa moich danych osobowych; 

 Administrator będzie przetwarzał moje dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, 
jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przeze mnie niniejszej zgody; 

 przysługują mi: prawo do dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji 
jednego z tych praw; 

 przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody; 

 przysługuje mi również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem; 

 decyzje na podstawie moich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 
(profilowanie); 

 wyrażenie zgody dla TRO jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie aplikacji na stypendium, 
organizowanym przez TRO we współpracy z Ministerstwem Edukacji Tajwanu; 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________   ________________________ 
        Imię i nazwisko (czytelnie)         Podpis    


