INFORMACJA ADMINISTRATORA
Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 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, zwanego dalej:
RODO, informujemy, że:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;

2)

dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica:
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25;

3)

przedmiotem przetwarzania są następujące dane osobowe znajdujące się w: Formularzu zgłoszeniowym do systemu
kontroli wjazdu na teren AGH, Formularzu zmian do systemu kontroli wjazdu na teren AGH. : imię i nazwisko, ulica,
nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość telefon domowy/komórkowy, wydział/jednostka, pawilon, pokój,
telefon służbowy, tytuł naukowy/stanowisko, nr rejestracyjny, marka/model, kolor, pracownik/doktorant, student:
stacjonarny/ niestacjonarny/podyplomowy, stały dostawca, inny, parking: okresowy/permanentny/komercyjny;

4)

podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

5)

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy zewnętrznej firmy realizującej na rzecz Uczelni czynności
związane z obsługą systemu informatycznego wykorzystywanego do kontroli wjazdu/wyjazdu na teren AGH;

6)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w związku z funkcjonowaniem systemu kontroli
wjazdu;

7)

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celu
w jakim udzieli Pan/Pani zgodę na przetwarzania danych osobowych, a następnie trwale niszczone lub przechowywane
w zgodności z przepisami prawa o archiwizacji;

8)

posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo
do usunięcia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych
w RODO;

9)

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
Administratora, w tym profilowaniu.;
11) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
12) podanie przez Panią/Pana danych określonych w pkt. 3 jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana zgody, jednak jest
niezbędne do rejestracji w systemie kontroli wjazdu na teren AGH.
13) przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wjazdu na teren AGH. Zgodę można wycofać
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody w budynku U-2, Centrum Dydaktyki, ul. Reymonta 7
(Straż AGH).

