1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska. Może Pani/Pan skontaktować
się z administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,
2) przez e-mail: RR1@polsl.pl.
2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan 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. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,
2) przez e-mail: iod@polsl.pl.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c
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) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, celem rozpatrzenia wniosku
o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 12-16 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Podanie danych osobowych w ww. wniosku jest potrzebne do jego rozpatrzenia, tj. udostępnienia
informacji publicznej albo wydania decyzji o odmowie jej udostępnienia lub o umorzeniu postępowania.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu,
w jakim zostały zgromadzone, oraz dla celów archiwalnych zgodnie z przepisami prawa.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje, gdy
przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa,

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania,
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

