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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska, 44-100
Gliwice, ul. Akademicka 2A.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować
się pod adresem iod@polsl.pl
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizowaną działalnością
dydaktyczną, działalnością naukowo-badawczą, zarządzaniem zasobami ludzkimi,
działalnością na rzecz studentów (pomoc materialna oraz ubezpieczenia studentów,
stypendia naukowe), obsługą finansowo-księgową (rachunkowość, rozrachunki z
pracownikami, kontrahentami), innymi obszarami działalności (m.in. biblioteką,
działaniami marketingowymi, reklamowymi oraz promocyjnymi, korespondencją
przychodząca i wychodząca).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a czyli zgoda,
b czyli umowa, lit. c czyli przepisy prawa, lit. e czyli realizacja zadań publicznych oraz
lit. f czyli realizacja prawnie uzasadnionego interesu publicznego - Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
Okres przetwarzania danych osobowych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy
niż wymagają tego przepisy o dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej.
Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do
kontroli.
W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane
osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności
przetwarzanych danych.
Prawa związane z przetwarzaniem
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu; w przypadku udzielenia zgody
– prawo odwołania jej w dowolnym momencie.
Informacja o niepodejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które
opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza RODO.

