KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: RODO), informujemy o przetwarzaniu przez nas danych osobowych.
1.

O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które podajesz decyduje
Administrator, którym staje się Politechnika Wrocławska. Siedziba Administratora mieści
się we Wrocławiu przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 a reprezentują go Rektor i Prorektor
ds. Organizacji i Rozwoju. Kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest w
szczególności
przy
pomocy
formularza
i
danych
umieszczonych
na stronie pwr.edu.pl/kontakt. Administrator wyznaczył też osobę pełniącą zadania
Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Siedziba IOD jest taka sama jak siedziba Administratora. Z IOD można się kontaktować
poprzez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl;

2.

Podawane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkoleń
i kursów udostępnionych na ePortalu PWr.;

3.

Twoje dane osobowe (nazwisko i imię, email, nr legitymacji studenckiej) pobierane będą
z systemu JSOS lub wpisywane przez administratora ePortalu PWr i przetwarzane będą:
a. w odniesieniu do studentów w ramach zadania realizowanego w interesie
publicznym, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit e,
b. w odniesieniu do pracowników w ramach wypełnienia obowiązku prawnego,
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,

4.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby prowadzące szkolenia;

5.

Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych;

6.

Twoje dane osobowe przechowywać będziemy tak długo, jak długo istnieć będzie Twoje
konto na naszym portalu oraz zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji
obowiązującymi na Politechnice Wrocławskiej;

7.

Posiadasz prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do czynności
jakich dokonujemy na danych.

8.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdybyś
uznał, że nasze przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wypełnienia
obowiązku prawnego, bądź wynika z zadań realizowanych w interesie publicznym, a
odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości realizacji tych
warunków.
9.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

