
Załącznik nr 9a 

KLAUZULE INFORMACYJNE 

Zgoda przy pobieraniu danych osobowych powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, 
potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i 
jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych 
osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia.  

Może to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze 
ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym 
oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, 
zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Milczenie, okienka domyślnie 
zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać zgody.  

Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub w tych 
samych celach. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele. Jeżeli 
osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, zapytanie takie 
musi być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy. 

KLAUZULE INFORMACYJNE PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. 
St. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce; 

II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-
mail: iod@uph.edu.pl; 

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:[ należy wskazać wszystkie cele 
przetwarzania danych] 

IV. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ……………… 
[należy wskazać podstawę prawną wynikającą z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych]. 

V. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa [jeżeli dane będą przekazywane innym podmiotom 
np. na podstawie umowy powierzenia należy wskazać te podmioty]; 

VI. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres:………………………… 
[np. do odwołania zgody, konkretny termin itp.];. 

VII. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

VIII. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  

IX. Podanie danych jest dobrowolne [jeżeli podanie danych jest obowiązkiem należy 
wskazać podstawę prawną – np. przepis ustawy], jednak konieczne do realizacji 
celów do jakich zostały zebrane; 

X. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu. [jeśli by były to należy podać na jakich zasadach odbywać 
się będzie podejmowanie decyzji oraz przewidywanych konsekwencjach  takiego 
przetwarzania dla osób, której dane dotyczą].  

 

 



Załącznik nr 9b 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH NIEBEZPOŚREDNIO OD 
OSOBY: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. 
St. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce; 

II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-
mail: iod@uph.edu.pl; 

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:[ należy wskazać wszystkie cele 
przetwarzania danych] 

IV. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ……………… 
[należy wskazać podstawę prawną wynikającą z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych]. 

V. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa [jeżeli dane będą przekazywane innym podmiotom 
np. na podstawie umowy powierzenia należy wskazać te podmioty]; 

VI. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres:………………………… 
[np. do odwołania zgody, konkretny termin itp.];. 

VII. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

VIII. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  

IX. Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z 
………………………………………………[źródło pochodzenia danych]. 

X. Podanie danych jest dobrowolne [jeżeli podanie danych jest obowiązkiem należy 
wskazać podstawę prawną – np. przepis ustawy], jednak konieczne do realizacji 
celów do jakich zostały zebrane; 

XI. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu. [jeśli by były to należy podać na jakich zasadach odbywać 
się będzie podejmowanie decyzji oraz przewidywanych konsekwencjach  takiego 
przetwarzania dla osób, której dane dotyczą].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 9c 
 

Wzory klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

I. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na 

stanowisko ……………….………………………….przez Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny  

Siedlcach. 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż 

podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

II. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych 

procesów rekrutacji przez Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach przez okres 

1 roku. 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, 

 iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

III. Klauzula wielokrotnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z 
uczestnictwem w konkursie/promocji 
 

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet 

Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach z siedziba przy ul. St. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, 

w celu: 

☐… Uczestnictwa w promocji ………………………………; 

☐… Uczestnictwa w konkursie ……………………………; 

☐………………………………………………………………………..… . 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie 

przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 


