Klauzula Informacyjna
Na podstawie art. 13 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
zwanego dalej RODO, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie (PWSZ w Chełmie) z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm. Adres e-mail:
rektorat@pwszchelm.edu.pl, tel. 82 565 88 95.
2. W PWSZ w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem
Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm.
3. Zebrane dane osobowe są przetwarzane w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii
oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania PWSZ w Chełmie w reżimie sanitarnym, w tym
w celu zapewnienia łatwego kontaktu z Panem/Panią, w przypadku gdyby administrator uzyskał
informację, że był/a Pan/Pani zakażony/a wirusem SARS-CoV-2.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) niezbędność do ochrony żywotnych interesów Pana/Pani lub innej osoby fizycznej, którymi
są ochrona zdrowia i życia osób przebywających w budynkach PWSZ w Chełmie,
w przypadku gdyby administrator uzyskał informację, że był/a Pan/Pani zakażony/a wirusem
SARS-CoV-2 (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
b) niezbędność przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych ze względów
związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. i
RODO).
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane; po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą być one
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony na podstawie
przepisów prawa.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa lub w przypadku, gdy PWSZ w Chełmie powierzy podmiotom trzecim
przetwarzanie tych danych w swoim imieniu, w szczególności Głównemu Inspektorowi
Sanitarnemu.
7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
8. Na zasadach określonych w RODO posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora
dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
9. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie na Pana/Panią wpływają.

