
 

Załącznik Nr 8 
do zarządzenia Nr 94/2019 
z dnia 14 czerwca 2019 r. 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla osób pełniących funkcje kierownicze, członków rad wydziałów oraz rad dyscyplin 

naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 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) (Dz. Urz. UE L 4.05.2016, str. 1-88,  

z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy że: 

 

1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Państwa danych 

osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 

1, 50-137 Wrocław. 

 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl 

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

(„przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze”), w związku z art. 20 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 

20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), w celu umożliwienia członkostwa  

w organach Uniwersytetu lub pełnienia funkcji kierowniczych. 

 

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym przez administratora  

i zobowiązanym do zachowania tajemnicy, a innym osobom lub podmiotom jedynie  

w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

 

Ponadto, informujemy że: 

 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a także z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów. 

 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez 

szczególne przepisy prawa. 

 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwia 

członkostwo w organach Uniwersytetu oraz pełnienie funkcji kierowniczych w Uniwersytecie 

Wrocławskim. 

 

8. Państwa dane osobowe nie posłużą do podejmowania jakichkolwiek decyzji opartych na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu. 

 

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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