
 

Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty od udostępnionej informacji, zgodnie z art. 15 ustawy. 

Klauzula informacyjna  

dla osoby występującej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej 

1) Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią: 

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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 Nr 119.1, z późn. zm.), zwanego dalej RODO, 

− Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 roku 

poz. 1781, z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku 

z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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. U. z 2019 roku poz. 730), 

− Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.); 

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Częstochowska 

z siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, zwana dalej 

Administratorem;  

3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

kontaktować się pod numerem telefonu 34 325-04-71, e-mail: iodo@pcz.pl lub przy 

użyciu danych kontaktowych Administratora; 

4) Administrator przetwarza wyłącznie Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku  

o udostępnienie informacji publicznej; 

5) przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpoznania 

niniejszego wniosku; 

6) przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami o archiwizacji. Przechowywanie danych osobowych 

wynika z wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa; 

7) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym 

odbiorcom oprócz podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa; 

8) Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić 

wyłącznie na podstawie przepisów RODO; 
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9) przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści danych, ich 

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

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy RODO. 

 

 

 

Podpis wnioskodawcy 


