
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

/w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą/ 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie  

o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tar-

nowskiego w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 50 , zwana dalej „Administratorem”, reprezentowana przez Rek-

tora;  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczą-

cych przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iodek@puz.tarnobrzeg.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 a) przeprowadzenia wyborów uzupełniających do kolegium elektorów na kadencję 2020-2024, a w przypad-

ku wyboru Pani/Pana na członka  w celu wykonywania objętych obowiązków,  

b) archiwizacji; 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze  w związku 

z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawą z dnia 18 października  

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz tre-

ści tych dokumentów oraz przepisami dot. archiwizacji; 

5. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, 

gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;  

6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pa-

ni/Pana danych osobowych w imieniu Administratora; 

7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów prze-

twarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, a w przypadku przetwa-

rzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, nie dłużej niż do momentu wycofania Pani/Pana zgody;  

8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu 

prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 

RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RO-

DO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpły-

wu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

– w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepi-

sów prawa; 

10. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 

treści tych dokumentów; 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  

o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobo-

wych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 

fizycznej. 

 

 

      potwierdzam zapoznanie się z niniejszą klauzulą 

 

 

      ................................................................... 

        data i czytelny podpis  
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