Załącznik Nr 2
do Polityki Bezpieczeństwa Informacji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
I. Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z
siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719
Olsztyn.
II. Inspektor Ochrony Danych:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,
z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich
praw przez formularz kontaktowy na stronie:
uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz
oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78
lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok.
109, 10-719 Olsztyn.
III. Cele i podstawy przetwarzania:
Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, dane
są przetwarzane w następujących celach:
- W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
- W celu realizacji procesu kształcenia/praktyk/
szkolenia/ prowadzenia zajęć
- W celu zawarcia umowy Uczelnia- Uczestnik
- W celu raportowania/rozliczenia/kontroli
IV. Kategorie przetwarzanych danych:
Przykładowo: Imię, nazwisko, dane identyfikacyjne,
wykształcenie, numer dowodu osobistego, numer
paszportu,
zawód,
telefon,
e-mail,
adres
zameldowania/zamieszkania.
V. Odbiorca danych:
Bez Państwa wiedzy i zgody nie udostępniamy nikomu
danych osobowych. Jednak, w niezbędnym zakresie,
w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez
Uniwersytet usług, mogą one zostać udostępnione
następującym podmiotom: Biuro ds. Współpracy
Międzynarodowej; Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i
Europejskiego Korpusu Solidarności; Komisja
Europejska (system informatyczny); jednostki
kontrolujące, działające na zlecenie wyżej
wymienionych jednostek.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych:
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski,
Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres
trwania projektu, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
VIII. Przysługujące Państwu prawa:
a) dostępu do wglądu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
W celu realizacji wymienionych praw, prosimy aby
Państwo zgłosili przysługujące żądanie Inspektorowi
Ochrony
Danych
Uniwersytetu
WarmińskoMazurskiego
w
Olsztynie.
Na
stronie:
uwm.edu.pl/daneosobowe
znajdą
Państwo
przewidziane ku temu procedury.
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania
danych
Podanie przez Państwa danych jest:
• warunkiem zawarcia umowy
• warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji
Jeżeli nie podadzą Państwo danych:
• możemy odmówić zawarcia umowy i
realizacji mobilności w ramach programu
Erasmus+

