
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, dalej RODO, Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) informujemy, iż: 

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (dalej UEK) z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 

31-510 Kraków jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO,  

w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Kontrahenta oraz osób 

fizycznych wskazanych przez Kontrahenta jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne  

za wykonanie umowy. 

2. UEK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować korespondencyjnie, 

na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Budynek 

Główny pok. 311, telefonicznie pod nr (12) 293 7590 lub e-mailowo, na adres: iod@uek.krakow.pl 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane przez UEK w celach związanych 

z zawarciem i realizacją umowy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b RODO. Dane osobowe osób, o których 

mowa w pkt 1 mogą być przetwarzane w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez 

UEK (np. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń) w oparciu art. 6 ust.1 lit. f RODO, a także  

w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na UEK (art. 6 ust.1 lit. c 

RODO), w szczególności obowiązków podatkowych, takich jak prowadzenie i przechowywanie 

ksiąg podatkowych i odpowiednich dokumentów. Są to obowiązki wynikające z przepisów 

podatkowych i przepisów o rachunkowości.   

4. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1 mogą być ujawniane odpowiednim odbiorcom,  

w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną UEK, 

na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych albo instytucjom 

uprawnionym do kontroli działalności UEK i do uzyskania dostępu do danych osobowych  

na podstawie przepisów prawa.     

5. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane przez okres niezbędny  

do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez okres niezbędny  

do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, a następnie będą archiwizowane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy 

prawa. 

6. Osobom, o których mowa w pkt 1 przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. 

7. Osobom, o których mowa w pkt 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie danych osobowych przez osoby, o których mowa w pkt 1 jest niezbędne do zawarcia  

i realizacji umowy. W konsekwencji braku tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy. 

9. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1 nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 
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