Klauzula informacyjna dla kontrahentów Akademii Pomorskiej
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 podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy,
porozumienia lub ugody, w tym prowadzenia działań poprzedzających ich zawarcie
i wykonanie.
•
•

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

4. Obowiązek podania danych osobowych
podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zwarcia
i realizacji umowy, porozumienia lub ugody. Skutkiem niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, porozumienia lub ugody.

5. Czas przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
i

rozliczenia

umowy,

porozumienia

lub

ugody

oraz

realizacji

obowiązku

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być
przetwarzane przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia.

6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku
z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia
danych.

7. Prawa związane z przetwarzaniem
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich
sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach
określonych w przepisach RODO.

8. Informacja o niepodejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które
opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

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

