Klauzula informacyjna
dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w UPH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie
danych (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. ) Uniwersytet Przyrodniczo‐Humanistyczny w Siedlcach informuje,
że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo‐Humanistyczny
w Siedlcach, reprezentowany przez Rektora, z siedzibą przy ul. Konarskiego 2, 08‐110 Siedlce,
e‐mail: ado@uph.edu.pl;

2.

Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje inspektor ochrony danych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e‐mail: iod@uph.edu.pl;

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
‐ związanych z realizacją podpisanej przez Panią/Pana umowy,
‐ udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zapytania i wnioski,
‐ związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań
‐ związanych z prowadzonymi ewentualnie postępowaniami, w tym m.in: administracyjnymi,
sądowoadministracyjnymi, sądowymi;

4.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych. To znaczy, że:
‐ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed
zawarciem umowy,
‐ przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
‐ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora danych;

5.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, w tym
do zawarcia i realizacji umowy;

6.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie administratora
danych, z których usług Uniwersytet korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym
usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz podmiotom zewnętrznym w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa;

7.

Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do
realizacji określonych celów do jakich zostały zebrane. Przy przechowywaniu danych Uniwersytet
będzie kierował się takimi kryteriami jak:
‐ czas trwania umowy,
‐ przepisy prawa, które zobowiązują Uniwersytet do przechowywania
danych przez określony czas,
‐ przechowywanie danych jest niezbędne do obrony interesów Uniwersytetu;

8.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu;

9.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych Uniwersytet nie będzie korzystał z systemów służących do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.
Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z ww. informacją.

…………………………………………..
(data)

…………………………………………
(czytelny podpis)

