
KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

dla osób uczestniczących w wyborach do organów kolegialnych, organu jednoosobowego, rad 

wydziałów oraz wybranych funkcji kierowniczych w Politechnice Lubelskiej 

 

Politechnika Lubelska zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/2019 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119.1, z późn. zm.), zwane dalej RODO, informuje, że 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 

38 d, 20-618 Lublin.  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Lubelskiej jest Pan Tomasz Joński,  

e-mail -  t.jonski@polllub.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wyborów do organów 

Uczelni, rad wydziałów oraz na wybrane funkcje kierownicze, w tym weryfikacji przysługującego 

Pani/Panu czynnego prawa wyborczego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie 

obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze w związku z ustawą z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85). 

5. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem 

przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

6. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach  

o archiwizacji. 

7. Na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 

a) dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i art.16 RODO); 

b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

– w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora  

z naruszeniem przepisów prawa. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO); 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

c) prawo sprzeciwu wynikające z art. 21 RODO, gdyż podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o których 

mowa w art. 22 RODO, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO. 
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