KARTA REJESTRACYJNA WESCIA/WYJSCIA

Imig i nazwisko
Klauzula informacyjna RODO dla osrib niebgd4cych
studentami/doktorantami Politechniki SQskiej korzl'staj4cl ch z
zakn aterowania w f)omu Studenta
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Sl4ska. Moze Pani/Pan

skontaktowac z administratorem rv nastgpuj4cy spos6b:
I)
listownie na adres: ul. Akademicka 24. 44-100 Gliwice
rzez !'-niail: RRI r.lrrpolsl.pl
Inspektor ochrony danych
MoZe siq Pani/Pan kontaktowai z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach
dotycz4cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi4zanych z
przetu'arzaniem danych. w nastgpuj4cy spos6b:
listownie na adres: ul. Akademicka 2,A, 44-100 Gliwice
rzez e-mail: iodr.Zr)polsl.pl
Cele przetwarzanit oraz podstawa prawna przetw arz nia
Podstaw4 prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1
lit. a, c oraz e rozporz4dzenia Parlamentu Europe.jskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku lv sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i n' sprawie swobodnego przeply.wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95146/WE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych):
I ) Pani/Pana dobrowolna zgoda ta przetwa(zanie danych osobowych, w celu przyznania
pokoju i zakwaterowania w Domu Studenta,
2) wypelnienie obowiqzku prawnego ci4z4cego na administrato rze oraz wykonanie
zadania publicznego, wynikaj4cego w szczeg6lnoici z art. I I ust. 5 ustawy - Prawo o
szkolnictwie Wzszym i nauce, poprzez prowadzenie przez uczelnig domu studenta.
jak 16wnieZ celem rozliczeri finansowl'ch.
Podanie danych osobowych jest u,ymogient koniecznym do przydzialu pokoj u i
zakwateroy,ania w Domu Studenta oraz rozliczeri Jinansowych z tego tytulu. W
przypadku nicpodania danych nie bgdzie moiliu,e zrealizov,anie w:lr,. celu.
Okres przechowywania danych osobowych
Administrator bgdzie przechowywai pani/pana dane osobowe przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeh cywilnoprawnych uynikai4cych z przydzialu pomieszczenia, oraz
dla cel6w archiu,alnych przez okres wymagany obowi4zujqcymi przepisami prawa.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mog4 byi przekazywane podmiotom przetwarzaj4cym je
na zlecenie

2.

2)p

l)

2)p

Administratora oraz organom lub podmiotom publicznym up.u*riony*
do uzyskania
danych na podstawie obowipuj4cych przepis6w prawa.
Prawa nvi4zane z przetwarzaniem danych osobowych
PrzysluguiE Pani/Panu nastgpui4ce prawa zwiqzane z przetwarzaniemdanych
osobowych:
l) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodnoSi z prawem przetttarzania,
kt6rego dokonano na

2)
3)
4)

podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnigciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest r6wnoznaczne z wycofaniem wniosku o przydzial pokoju,
prawo dostgpu do Pani/Pana danych osobowych;
prawo 24dania sprostowania Pani/Pana danych osobowych. kt6re s4 nieprawidlowe
oraz uzupelnienia niekompletnych danych osobowych:
prau'o 24dania usunigcia Pani/Pana danych osobowych. w szczegtrlnoSci w przypadku
cofnigcia przez Pani{Pana zgody na przetn'arzanie. gdy nie ma innej podstawy
prau.nej
przetwatzania. Prawo to nie przysluguje, gdy przetrvarzanie danych jest konieczne

do

5)
6)

7)

8)

9)

realizacji obowi4zk6w wynikaj4cych z przepis6w prawa;
prawo 24dania ograniczenia przetwarzania PaniiPana danych osobor.l.ych;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze
wzglgdu na Pani/Pana szczegoln4 sytuacjg, w przypadkach, kiedy przetwarzamy
Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na
potrzeby marketingu bezpoSredniego, lub realizacji zadania publicznego. UWAGA: w
przypadku przet\,,avania na potrzeby marketingu bezpoSredniego mo2na wnieSd
sprzeciw w dowolnym momencie bez wzglgdu na szczeg6ln4 sytuacjg;
prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, d. prawo otrzymania od nas
Pani/Pana danych osobouych. w ustrukturyzowanym, powszechnie uz)'wanym
formacie informatycznym nadaj4c-vm sig do odczltu maszynowego. Mo2e Pani/Pan
przeslat te dane innemu administratorowi danych lub zaZqdat.. abySmy przeslali
Pani/Pana dane do innego administratora. Jednak2e zrobimy to tylko jeSli takie
przeslanie jest technicznie mo2liwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych
przysluguje Pani/Panu tylko co do tych danych, kt6re przetwarzamy w spos6b
zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na podstawie umowy z
Paniq/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody:
prawo do niepodlegania wyl4cznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. w
tym profilowaniu;
prawo rvniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj4cego sig ochron4 danych
osobowl,ch, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

wypadku stwierdzenia nieuiszczenia naleinoSci za pobyt, Llczelnia rozpocznie
procedurg windykacyjno-egzekucyjn4 , czvli zostanie dorgczone wezwanie do zaplat-r'
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