Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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, dalej „RODO ”) Centrum
Współpracy Polska-Chiny „Instytut Konfucjusza w Opolu” informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w 45-758 Opole przy ul. Prószkowskiej
76. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: iod@po.edu.pl.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest

warunkiem udziału w procesie

przyznania rekomendacji.
3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymania rekomendacji Instytutu
Konfucjusza w Opolu do stypendium IK.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu otrzymania
rekomendacji lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, dostępu do treści swoich
danych (ich kopii) 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 ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych – w przypadkach i na warunkach
określonych w RODO.
7. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie

zgody

na

przetwarzanie

danych

osobowych

można

przesłać

e-mailem

na

adres:

y.sun@po.edu.pl
m.pawlowska@po.edu.pl.
8. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości otrzymania
rekomendacji do stypendium IK/Hanban.
9. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.
10. Potwierdzam, że zapoznałem(/am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
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