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KLAUZULA DLA PRACOWNIKÓW I INNYCH OSÓB ZASŁUŻONYCH WYRÓŻNIONYCH ODZNACZENIAMI 
UCZELNIANYMI I TYTUŁAMI HONOROWYMI na mocy art. 13 RODO 
 

Dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw 

najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem  

o ochronie danych („RODO”): 

 

[ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH] 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych w Koninie z siedzibą  

przy ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin (dalej jako ANS). 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@konin.edu.pl. 

[CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH] 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) uhonorowania pracowników i osób zasłużonych tytułem Honorowego Profesora, odznaczeniem uczelnianym, 

wyróżnieniem okolicznościowym lub inną formą uczczenia pamięci, w uznaniu zasług na rzecz rozwoju  

i promowania ANS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym); 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z koniecznością archiwizacji 

danych wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

i w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

[CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE] 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rozpatrywania wniosku i dokonania aktu 

promocji podczas uroczystości akademickich, a następnie przez okres odpowiadający przepisom archiwizacyjnym 

w ANS tj. wieczyście. 

[KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH] 

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

a) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy  

i organy państwowe); 

b) osoby działające w imieniu administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych; 

c) podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej działające na zlecenie 

administratora; 

d) podmioty świadczące usługi pocztowe działające na zlecenie administratora. 

[PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA] 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych;  

2) żądania sprostowania swoich danych osobowych;  

3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 
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Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje 

Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/). 

[INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH 

NIEPODANIA] 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uhonorowania Państwa określoną formą wyróżnienia, 

dlatego w przypadku odmowy podania danych osobowych ANS nie będzie mogła Państwa uhonorować. 
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