
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (regulamin) 
 

Dane osobowe 

Dane osobowe są zbierane podczas składania wniosków o realizację usług, przygotowaniem i 
podpisywaniem umów na świadczenie usług oraz podczas kontaktów z użytkownikiem lub 
jego przedstawicielami w związku z realizacją usług, jak również w czasie realizacji czynności 
niezwiązanych bezpośrednio z realizacją umów, jednak niezbędnych do prowadzonej 
działalności (np. zakupy urządzeń oraz prace konserwacyjne). 

Administrator danych osobowych 

Politechnika Śląska  
Akademicka 2a 
44-100 Gliwice 
w imieniu którego usługi telekomunikacyjne i usługi dodatkowe realizuje jednostka 
wewnętrzna: 
Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej 
Akademicka 16 
44-100 Gliwice 
rjp2@polsl.pl 

Powód przetwarzania danych 

Dane przetwarzane są: 
- w celu identyfikacji podmiotu zamawiającego usługi; 
- w celu określenia strony umowy, która zostanie zawarta oraz sposobu komunikacji 
w sprawie realizacji tej umowy; 
- określenia osób, którym zostanie przedstawiona oferta na nowe usługi lub przedłużenie 
bieżącej umowy; 
- w celu wysłania korespondencji okazjonalnej (np. życzeń); 
- w sytuacjach wymagających kontaktu z określoną osobą (fizyczną lub jako przedstawiciela 
osoby prawnej) w trakcie prowadzonej działalności (awaria, wykrycie problemu w 
konfiguracji, prace konserwacyjne i inwestycyjne, projektowanie, uzgodnienia); 

Przekazywanie danych 

Politechnika Śląska może przekazać dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy 
podmiotowi trzeciemu, realizującemu czynności zlecone przez Politechnikę (np. naprawę 
urządzeń), jeśli jest to konieczne w celu realizacji tych czynności (np. umówienie wstępu do 
budynku). 
Politechnika Śląska przekaże również Państwa dane, jeśli wynikać to będzie z przepisów prawa.  

Prawa w stosunku do Danych Osobowych 

Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych. Zmiany, prośba o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych jest 
możliwe poprzez wysłanie wiadomości do Centrum Komputerowego w sposób umożliwiający 
weryfikację tożsamości żądającego (np. z tego samego adresu e-mail, który został podany przy 
rejestracji usługi). 



Podstawy Prawne 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług i innych działań związanych 
z czynnościami wykonywanymi przez Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej, 
w szczególności na podstawie Prawa Telekomunikacyjnego oraz Prawa o Szkolnictwie 
Wyższym. 

Okres przechowywania Danych Osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane od momentu pozyskania do momentu ustania powodu, 
dla których są przetwarzane (np. otrzymanie odmowy podpisania lub przedłużenia umowy, 
zakończenie czynności związanych z daną lokalizacją - usunięcie infrastruktury z budynku, 
otrzymanie informacji o ustaniu związania z reprezentowaną instytucją). Dane, które nie 
zostaną usunięto to dane, których posiadanie wymagają przepisy prawa (np. dane abonenta, 
lub dane te stanowią jedynie element dokumentu (w szczególności dokumentu 
podlegającemu archiwizacji), ew. są niezbędne do realizacji czynności wynikających 
z zobowiązań ciążących na Politechnice Śląskiej na podstawie przepisów prawa lub umów 
(w okresie trwania tego zobowiązania). 
 
Złożenie do Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej wniosku o świadczenie usługi lub 
innego dokumentu zawierającego dane osobowe, jak również skorzystanie z usługi 
wymagającej podania danych osobowych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych 
postanowień regulaminu.  
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać poprzez kontakt 
z Administratorem Danych. 
 


