Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z 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 (…) („Rozporządzenie Ogólne”), dalej jako „RODO” Uniwersytet Jagielloński
informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4 pok.
27, 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl
lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
3. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Terapii i Edukacji
Społecznej – Stowarzyszenie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków, na podstawie
umowie o współadministrowaniu danymi zawartej między Uniwersytetem
Jagiellońskim a Instytutem Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w 9. Seminarium
Skoncentrowanym na Osobie, które odbędzie się 27 listopada 2021 r. on-line na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Zgodę stanowi Pani/Pana wyraźne działanie w postaci włączenia podczas Seminarium
kamery w komputerze oraz posługiwania się podczas Seminarium własnym imieniem
i nazwiskiem.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6. Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski
Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
8. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie podczas trwania 9. Seminarium
Skoncentrowanego na Osobie.
9. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych
i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych
oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów
administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku
prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji
ani profilowania.
11. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa
się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

