
Załącznik nr 5 do REGULAMINU 

KORZYSTANIA Z LABORATORIUM HYDROGEOLOGICZNEGO 
 EUROPEJSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GEOLOGICZNEJ W CHĘCINACH 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.1 informujemy, 

że Administratorem pozyskującym dane osobowe jest: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 

Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym 

można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl  

3. Przedstawicielem administratora pozyskującego dane osobowe jest: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Korzecko 1C,  

26-060 Chęciny (w skrócie ECEG). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dostępu do korzystania ze sprzętów oraz aparatury znajdujących się 

na wyposażeniu Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej. 

5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie, art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO, z których wynika konieczność przetwarzania w/w 

danych. 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 (na tej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie danych 

osobowych Gości, którzy dokonując zakupu produktu lub usługi zawierają umowę i w związku z która sprzedający może przetwarzać 

ich dane osobowe w zakresie koniecznym do realizacji tej umowy, po wykonaniu umowy, w tym również w celach 

korespondencyjnych). Państwa dane jako strony umowy będą także przetwarzane w celu wywiązania się obowiązku podatkowego i 

rachunkowego, a po zakończeniu umowy w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń. 

6. Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub studenci Uniwersytetu Warszawskiego. 

Państwa dane mogą zostać także udostępnione lub powierzone do przetwarzania innym podmiotom, jeżeli będzie to niezbędne do 

realizacji celów ich wskazanych w ust. 5, na podstawie umów zawartych przez administratora z tymi podmiotami, jak np.: zewnętrzna 

ochrona osób i mienia. 

7.  1). Okresem, przez który dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, jest okres 5 lat od końca roku 

podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub dłuższy, ale tylko na potrzeby ewentualnych spraw sądowych lub z nimi 

związanych. 

     2). Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo wycofania zgody na komunikację 

z Państwem w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym. Ponadto 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez ECEG. 

8. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem niezbędnym na udzielenie dostępu do korzystania ze sprzętów 

oraz aparatury przez Administratora, w związku z czym osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. W przypadku 

odmowy podania danych osobowych udzielenie dostępu nie będzie mogło być zrealizowane. 

10. Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google (z którą mamy 

podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych. Dodatkowo Państwa dane 

będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską 

(https://www.privacyshield.gov). Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 

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

MONITORING WIZYJNY W ECEG 
Administrator informuje, że prowadzi dla bezpieczeństwa Gości i Użytkowników ciągły monitoring powierzchni publicznych 

oraz pomieszczeń laboratoriów w ECEG. Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego można uzyskać w Administracji ECEG. 

Okres przechowywania danych wynosi 10 dni oraz dłuższy - na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych przed Policją 

lub Prokuraturą. 

 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych 

osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udzielenia dostępu i korzystania z laboratoriów oraz sprzętu i aparatury ECEG. 

 
………………………………………….……………..  

(data i podpis)   

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (tzw. RODO) 
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