Klauzula informacyjna - ogólna.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13
ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r.,
Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:
I.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku
z siedziba przy ul. Arciszewskiego 22 A, 76-200 Słupsk.
II.

Inspektor Ochrony Danych.

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

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań własnych wynikających z Ustawy z dnia
20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U.2021.478 t.j), Ustawa z dnia
10.maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r, poz. 1000), Ustawa z 26
czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974, Nr 24, poz.141 z póz. zm.). na podstawie :
•

art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b - w oparciu o obowiązek prawny uczelni,

•

art.6 ust. 1 lit. f - w oparciu o prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
uczelnię,

•

art. 6 ust.1 lit. d - przetwarzanie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby ,
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

•

art. 6 ust.1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,

•

art.6 ust. 1 lit. a oraz art.9 ust. 2 lit. b – w oparciu o zgodę osoby fizycznej

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.(RODO).

IV.

Odbiorcy danych osobowych.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom,
za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe
mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
V.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
równoznaczne z brakiem możliwości realizacji celu ustawowego.
VI.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. (np.
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Akademii Pomorskiej w Słupsku - JRWA)
VII. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
•

dostępu do treści swoich danych osobowych,

•

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

•

usunięcia swoich danych osobowych,

•

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

•

przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody
 tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody,
zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego
wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu
jej wycofania.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

