KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KURSU
PRZYGOTOWAWACZEGO Z MATEMATYKI REALIZOWANEGO PRZEZ
INSTYTUT MATEMATYKI POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Częstochowska (dalej PCz)
z siedzibą przy ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa,
adres e-mail: rektor@pcz.pl
2. Administrator Danych Osobowych w PCz wyznaczył Inspektora Danych Osobowych,
z którą można kontaktować się pod numerem telefonu 34 325 04 71, adresem e-mail
iodo@pcz.pl lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- przeprowadzenia procesu rekrutacji na kurs,
- statystycznych,
- umieszczenia na liście przyjętych.
4. Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące dane:
- dane przekazane do Instytutu Matematyki w procesie rekrutacyjnym, tj. imię i nazwisko,
nazwa szkoły.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w punkcie 3.
6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończeniu kursu. Kopie
dokumentów przechowywane są przez rok od zakończenia rekrutacji a po tym terminie są
trwale niszczone.
7. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie
na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/279 z
dnia 27 kwietnia 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.
8. W związku z przetwarzaniem przez PCz, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do:








dostępu do treści danych osobowych,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych,
żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu.

9. Jeżeli Pani/Pana wyraziła/ł zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na kurs,
nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy
występują przesłanki niezgodnego przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa
12. Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana
danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów prawa –
będzie obowiązkowe, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
uczestniczenia w kursie przygotowawczym z matematyki.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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 ochrony danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE. L nr. 119).

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie przygotowawczym z matematyki
Zgłaszam udział w kursie przygotowawczym z matematyki – poziom podstawowy / rozszerzony *

Nazwisko i imię

Nazwa szkoły

* niepotrzebne skreślić

Wypełnioną tabelę wraz ze skanem podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych należy
przesłać na adres e-mail: im@im.pcz.pl w terminie do 07.11.2018r.

