Załącznik nr 1a
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
wobec osób ubiegających się o przyjęcie do projektu
nr POWR.03.01.00-00-U146/17
„Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności”
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Politechnika
Śląska informuje, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych na etapie rekrutacji do projektu jest Politechnika
Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,

2.

Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest (Marta Macełko IOD), z którym można się
skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do projektu,

4.

podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, e ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

5.

dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej
będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,

6.

Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie
podpisana Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa,

7.

Pana /Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,

8.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

9.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności
związanych z procesem rekrutacji i dokumentacji projektu, do czasu rozliczenia programu
operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji,
tj. przez okres dwóch lat od 31.12 roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej zestawienie
wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu,

10. posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu,
11. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
12. podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
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