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_________________________ 
    imię i nazwisko studenta  

  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO), informujemy że: 

 Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu  45-

758 przy ul. Prószkowskiej 76. 

 Administrator powołał inspektora ochrony danych w Politechnice Opolskiej 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, który dostępny jest 

pod adresem email: iod@po.opole.pl. 

 Pani/Pana dane osobowe  oraz – jeśli ma to zastosowanie – podane przez Panią/Pana 

dane członków rodziny przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania              

o przyznanie świadczeń dla studentów, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668, z późn. zm.) w trybie i na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie 

przyznawania świadczeń dla studentów w Politechnice Opolskiej. Dane przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

 Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres trwania studiów,               

a następnie zostaną poddane archiwizacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

 Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom ani przekazane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać 

jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały 

zebrane. 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią powyższej Klauzuli 

 

 

_________________________    ____________________________________ 
             miejsce i data                             podpis studenta 
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