Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu
rekrutacyjnym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dla potrzeb rekrutacji do konkursu NAWA
STER MOBILITY (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. A) oraz
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000).
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia
24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007
Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub
pod nr telefonu 12 663 12 25.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do
konkursu NAWA STER Mobility na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj.
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.
4. W przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan zaakceptowana do finansowania dane zebrane w
procesie rekrutacji przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich
czynności związanych z procesem rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres
przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i archiwizacji dokumentacji zgodnie
z procedurami obowiązującymi w UJ i NAWA.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania tylko i wyłącznie
podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia danych
osobowych oraz mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa do ich przetwarzania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i
uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz
ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów
administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku
prawnego albo w celu ustaleni, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
osobowych, w razie uznania, ze przetwarzanie Pani/pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
8. Podanie przez panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy
prawa i niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
9. Pani/pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji
ani profilowania.

……………………………………………………
(podpis Kandydata/tki w konkursie NAWA STER Mobility)

