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Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z przepisami art. 13 i art. 26 RODO informujemy, że Politechnika Śląska oraz Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące ……. przetwarzają Twoje dane osobowe jako Współadministratorzy, w związku z realizacją 
programu mentorskiego pn. „Rozwiń skrzydła”, realizowanego na Politechnice Śląskiej w ramach programu 
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych 
można kontaktować się z każdym ze Współadministratorów. 

1. Współadministratorzy danych osobowych 

Politechnika Śląska – możesz skontaktować z administratorem w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, 



  

2) przez e-mail: RR1@polsl.pl, 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rybniku – możesz skontaktować z administratorem w następujący 
sposób: 

1) listownie na adres: ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik 

2) przez e-mail: alorybnik@polsl.pl , 

2. Inspektor ochrony danych 

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi możesz się skontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych: 

1) w przypadku Politechniki Śląskiej – poprzez e-mail iod@polsl.pl; listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 
44-100 Gliwice, 

2) w przypadku ALO w Rybniku – poprzez e-mail iod@alorybnik.polsl.pl; listownie na adres:ul. Rudzka 13, 
44-200 Rybnik , 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z planowanym uczestnictwem w programie mentorskim dla 
uczniów ALO pn. „Rozwiń skrzydła”, realizowanego na Politechnice Śląskiej w ramach programu „Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, czyli zgoda, lit. b, czyli umowa, lit. c, 
czyli przepisy prawa, lit. e, czyli realizacja zadań publicznych, oraz lit. f, czyli realizacja prawnie uzasadnionego 
interesu publicznego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1). 

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Administratorzy będą przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa. 

5. Odbiorcy danych 

Administratorzy mogą przekazywać informacje podmiotom zewnętrznym oraz organom lub podmiotom 
publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią 
one z żądaniem, na podstawie stosownej podstawy prawnej. 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

2) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia 
niekompletnych danych osobowych, 

3) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

5) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali 
Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko wówczas, gdy takie przesłanie będzie 
technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, 
które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, i na podstawie umowy 
z Tobą lub na podstawie Twojej zgody, 

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


