
 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia            

27 kwietnia 2016 r., informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Uczelnia Publiczna         

z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Mazowieckiej Uczelni Publicznej             

w Płocku – e-mail: iod@pwszplock.pl; tel. 24/366 54 00 wew. 290. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b  ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu Pracy – Ustawa z 

dnia 26 czerwca 1974 r., (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), ustawy Prawo                           

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) w celu 

czynności wyborczych tj. kandydowania na stanowisko Rektora w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2 - na kadencję 2020-2024. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu wyborczego oraz 

przechowywane bezterminowo w archiwum zakładowym.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zrealizowania 

procedur wyborczych. 

8. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  informuję, że dane określone w art. 22
1
Kodeksu Pracy -  Ustawa  zz dnia 

26 czerwca 1974 r., (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), nie wymagają uzyskania 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym przepisie. 
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