
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 

04.05.2016 r. ze zm.), informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki 

i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, reprezentowana przez 

Rektora. Z administratorem można się kontaktować telefonicznie: 86 215 59 53, lub poprzez 

adres e-mail: sekretariat@pwsip.edu.pl 

2) W PWSIiP wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem 

zapewniony jest przez e-mail: inspektorochronydanych@pwsip.edu.pl lub pod numerem 

telefonu 86 216 82 60.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia naruszenia na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

4) Dokonanie zgłoszenia z wykorzystaniem powyższego formularza jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego. Wycofanie zgody jest 

możliwe w każdym czasie, lecz nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

można przesłać na adres e-mail: inspektorochronydanych@pwsip.edu.pl Podanie przez 

Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia naruszenia.  

5) Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do podejmowania czynności 

związanych z usuwaniem skutków naruszenia. Mogą też zostać przekazane organom 

prowadzącym postępowanie w sprawie. 

6) Zebrane dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opierającej się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nie będą także wykorzystywane w celu profilowania 

Państwa zachowań.  

7) Posiada Pani/Pan prawo: do dostępu do treści swoich danych, do żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach i na warunkach określonych  

w rozporządzeniu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się  

z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje 

mailto:sekretariat@pwsip.edu.pl
mailto:inspektorochronydanych@pwsip.edu.pl
mailto:inspektorochronydanych@pwsip.edu.pl

