
Załącznik 

do Regulaminu Domu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK)  

z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków (dalej: „administrator”). 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@uek.krakow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji Pani/Pana jako osoby, która 

odwiedza mieszkańca Domu Studenckiego – zgodnie z obowiązującym Regulaminem Domu 

Studenckiego UEK.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  

w związku z treścią §14 ust. 1 Regulaminu, o którym mowa w pkt 3. Pani/Pana dane osobowe mogą 

być również przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora 

lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie instytucjom uprawnionym do kontroli 

działalności administratora i podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie 

przepisów prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa i numer dokumentu tożsamości) będą 

przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane,  

tj. weryfikacji Pani/Pana tożsamości w czasie pobytu w Domu Studenckim UEK, a następnie zostaną 

zarchiwizowane i będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjnymi administratora. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Regulaminem, o którym mowa w pkt 

3 i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych 

osobowych będzie niemożność odwiedzin mieszkańca na terenie Domu Studenckiego UEK. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani procesowi zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  
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