Klauzula informacyjna RODO dla osób zgłaszających się do Rzecznika
praw studenta i doktoranta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Obowiązek informacyjny jest realizowany na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), w skrócie „RODO”.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Możesz
się z nim skontaktować w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
2. Inspektor ochrony danych
Możesz się kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych, w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu kontaktu
i podjęcia działań przez Rzecznika praw studenta i doktoranta UŚ.
Zgodę na przetwarzanie możesz cofnąć wysyłając wiadomość na adres e-mail: rps@us.edu.pl
4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas do odwołania zgody na przetwarzanie.
5. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, w szczególności
prawo wycofania zgody, prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziesz mógł
skorzystać z pomocy Rzecznika praw studenta i doktoranta UŚ .
8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO masz prawo
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

