Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuje się,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie reprezentowany Przez Rektora, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: email: anna.buchlinska@up.lublin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia skargi lub
wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c albo lit. e lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych
z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie usług, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których
administratorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia
i załatwienia skargi lub wniosku, a następnie przez okres archiwizacji dokumentów
wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych
obowiązujących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla
rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
o

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,

o

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,

o

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO,

o

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

o

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych
osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w przypadkach określonych
w art. 21 RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
o

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,

o

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

