
Klauzula informacyjna RODO dla kandydata na uczestnika programu 

„Ambasadorowie Kariery UE” 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego dalej „RODO” informujemy o sposobie i celu w 

jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych 

z ochroną danych, wskazując, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się 

Pani/Pan skontaktować z administratorem 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 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych, może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony 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 oraz podstawa prawna przetwarzania 

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

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): 

- Pani/Pana wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego do programu „Ambasadorowie Kariery UE”. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji 

do programu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe kandydatów niezakwalifikowanych do projektu będziemy przetwarzać przez okres 1 

miesiąca od dnia wyłonienia listy osób, które spełniają kryteria założeń projektu, a dane osób 

zakwalifikowanych do projektu przez czas trwania projektu.   



W przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one 

przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, chyba, że przepis prawa zezwala na 

ich dalsze przechowywanie. 

5. Odbiorcy danych 

Po przeprowadzonym procesie rekrutacji i wyłonieniu Ambasadora Kariery UE w Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach, dane osobowe wyłonionego ambasadora zostaną udostępnione krajowemu 

koordynatorowi projektu „Ambasadorowie Kariery UE”, czyli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

zlokalizowanej w Warszawie przy Al. J. Ch. Szucha 21, 00-580. 

Ponadto, Pani/Pana dane możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym 

do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych 

decyzji. 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – wycofanie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wycofaniem się z procedury rekrutacyjnej 

do programu oraz uczestnictwa w projekcie „Ambasadorowie Kariery UE”; 

2) prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych; 

3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 

uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; 

4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia 

przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

6) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,                 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Po zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej oraz założeń programu „Ambasadorowie Kariery 

EU”: 

Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (podanych 

w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym dla kandydata do programu przez Uniwersytet Śląski w 

Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do 

przedmiotowego programu. 

 

 

       ------------------------------------                                                                    ------------------------------------------- 

podpis kandydata na uczestnika programu                                                             data i miejsce 


