Klauzula informacyjna – archiwum
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)( RODO) informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku z siedzibą
przy ul. Arciszewskiego 22 A, 76 – 200 Słupsk.

2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: – inspektor@apsl.edu.pl.

3. Cel i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zadań statutowych

Administratora Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych w zakresie wynikającym
z przepisów prawa, jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Archiwum i Twojej
sprawy. Gromadzimy i przetwarzamy kategorie danych niezbędne do realizacji zadań
statutowych, wynikające z przepisów prawa. Dane otrzymujemy na podstawie
wniosków i dokumentów dobrowolnie przekazywanych za pomocą korespondencji
tradycyjnej, elektronicznej lub składanych osobiście do Archiwum.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c RODO
w oparciu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

4. Odbiorcy danych osobowych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom,
za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

5. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których
zostały zebrane. Nie podanie tych danych może skutkować niemożliwością realizacji
tych celów, w którym są pozyskiwane.

6. Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w
którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z
przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia roszczeń oraz okresu
przechowywania wynikającego z Instrukcji Kancelaryjnej oraz z Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia swoich danych,
przenoszenia swoich danych.
Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu i nie są na ich podstawie podejmowane
decyzje w sposób zautomatyzowany

8. Informacja o prawie wniesienia skarg
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza RODO.

