
Klauzula Informacyjna 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 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 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) RODO informujemy: 

1. Administratorem danych jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 116, 

posiadająca NIP: 727-002-18-95, tel. +48 42 631 29 29 reprezentowana przez JM Rektora; 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt w sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@adm.p.lodz.pl, tel: 42 631 20 41 lub pisemnie na adres Administratora;  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z procesem kształcenia 

oraz obsługą spraw słuchaczy. Nieodłącznym elementem wykonania ww. celu jest 

utrzymanie kontaktu z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta 

tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 

lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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, wynikające 

w szczególności z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wydanych na jej podstawie 

aktów wykonawczych oraz przyjętych w Politechnice Łódzkiej aktów wewnętrznych. 

5. Przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie wykraczającym poza dane osobowe 

niezbędne dla celów związanych z procesem kształcenia oraz obsługą spraw słuchaczy 

wymaga wyrażenia przez Panią/Pana zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

lecz konieczne do realizacji procesu kształcenia i obsługi spraw słuchaczy. W przypadku nie 

podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do  realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora do momentu zakończenia procesu kształcenia, oraz do 

celów archiwalnych przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa. Okres 

przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku oraz zakresie w jakim 

będą wymagać tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom współpracującym 

z administratorem, w zakresie świadczenia usług informatycznych czy doręczenia 

korespondencji. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:  

-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych;  

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;  

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia   przetwarzania 

danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,                    

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 


