Klauzula informacyjna
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica
w Zamościu, adres: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2, mail: rektorat@upz.edu.pl
Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres: ul. Pereca 2, 22–400 Zamość
lub mailem na konto: iod@upz.edu.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyborów do organów Uczelni,
a w przypadku wyboru kandydata na Rektora, członka Kolegium Elektorów, członka Senatu Uczelni,
w celu wykonywania przez niego obowiązków związanych z objętą funkcją.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
 Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia wyborów (art.6
ust.1 lit.a RODO);
 wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze w związku z ustawą
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawą z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów (art.6 ust.1 lit.c RODO).
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich
otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator
zawarł umowę na świadczenie usług, w tym usług teleinformatycznych.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia w/w celu dla którego
zostały zebrane, a następnie w celach archiwizacyjnych zgodnie z kategorią archiwizacyjną określoną
w rzeczowym wykazie akt.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 usunięcia swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art.6 ust.1 lit.a RODO), mają Państwo
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na konto
rektorat@upz.edu.pl lub skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie pod adresem
ul. Pereca 2, 22–400 Zamość.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz
treści tych dokumentów.

