
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  RODO 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana, zwanymi dalej danymi osobowymi jest 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 

2.Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z art. 13 ust. 1 i 

ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 

dalej RODO). 

3.Pani/Pan ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

4.Dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom chyba ,że dzieje 

się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym 

organom na podstawie przepisów prawa. 

5.Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczących archiwizacji 

obowiązujących w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

6.W przypadku powzięcie o niezgodnym z prawem przetwarzaniu swoich danych osobowych w 

Uczelni przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Bez 

podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy. 

8.We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Uczelnię oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych w UP w Lublinie na adres korespondencyjny wskazana w ust. 1. 

Zgoda: 

Potwierdzam prawdziwość danych osobowych moich i członków mojej rodziny w celu 

realizacji  świadczeń z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie i zgadzam się na ich przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie ( zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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). 

 

 

 

                                                                                                   Data i czytelny podpis 


