
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą 

przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - nr telefonu +48 17 865 1775; e-mail: iod@prz.edu.pl lub 

na adres siedziby Administratora.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, tj.: 

• wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności 
wynikających z zasad ustalania programu studiów wyższych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa; 

• wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na 
prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i 
technologii do gospodarki. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu PLANET4 

(https://www.planet4project.eu/), którego celem jest wspieranie procesów edukacyjnych związanych 

z nowoczesnymi technologami z obszaru Przemysłu 4.0.  

5. Podanie danych jest niezbędne i konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa 

ich podania uniemożliwi udział w projekcie PLANET4.  

6. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Partnerów Projektu 

PLANET4 (https://www.planet4project.eu/project-partners/) oraz przypadków przewidzianych 

przepisami prawa, ani też dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z udziału w projekcie PLANET4, bądź też 

do zakończenia działalności powiązanej z PLANET4, a po tym okresie przechowywane przez czas 

oraz w celu i zakresie wymaganym przez przepisy prawa w związku z rozliczeniem projektu oraz 

jego ewaluacją, nie dłużej niż przez 5 lat po zakończeniu projektu. Po upływie okresu 

przechowywania Państwa dane będą nieodwracalnie usuwane.  

8. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym 

działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotom świadczącym usługi prawne, usługi IT w 

zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.  

9. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile 

pozwalają na to przepisy prawa.  

10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

11. Dane osobowe przetwarzane przez Politechnikę Rzeszowską i przez całe konsorcjum PLANET4 
nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. 
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