
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zawierających  umowę 

korzystania z terenów Uniwersytetu Opolskiego w celu pozostawienia na nich 

czasowo pojazdów mechanicznych 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 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, str. 1),, zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy 
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu 
e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ , 
telefonicznie lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 
Kopernika 11a, 45-040 Opole. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji Umowy korzystania z terenów 
Uniwersytetu Opolskiego w celu pozostawienia na nich czasowo pojazdów mechanicznych.

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b RODO, który stanowi że  
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji ww. celu.
6. Dla realizacji ww. celów przetwarzane będą Twoje dane osobowe wymienione w umowie o której 

jest mowa w pkt. 3 informacji.
7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu  ich przetwarzania, po 

zakończeniu umowy, dla celów sprawozdawczości, archiwalnych, oraz ewentualnego 
dochodzenia roszczeń, przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa (dwa lata 
poczynając od zakończenia roku kalendarzowego w którym rozwiązano umowę) 

8. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Twojej zgody przekazywane do państw 
trzecich;

9. Posiadasz: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do  sprostowania danych osobowych,  
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do usunięcia danych („prawo do bycia 
zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
sprzeciwu przetwarzaniu danych .

10. W przypadku gdy uznasz za uzasadnione, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych,  00-193 Warszawa ul Stawki 2.

11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu.

http://iod.uni.opole.pl/kontakt/

