
Załącznik nr 2 

Klauzula informacyjna 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 (dalej: RODO) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
informuje, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK), 

z siedzibą ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków (dalej: „administrator”). 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: nr tel.: (12) 293 75 90 adres e-mail: 

iod@uek.krakow.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

konkursu na opracowanie identyfikacji wizualnej wydarzenia „Sztuka na UEK”, w oparciu o art. 6 ust. 1 

lit. c) i e) RODO w związku z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce oraz art. 921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku Pani/Pana 

zwycięstwa w tym konkursie – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych 

z zawarciem i realizacją umowy cywilno-prawnej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO. Pani/Pana dane 

osobowe mogą być przetwarzane w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez 

administratora, np. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) a także w związku 

z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) 

RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg 

podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem 

dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są wówczas obowiązki prawne 

wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, 

ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa 

o rachunkowości); 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom 

zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora albo instytucjom 

uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, 

a w przypadku Pani/Pana zwycięstwa – przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony 

odrębnymi przepisami. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania i prawo 

przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie, a także do 

zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie 

możliwy Pani/Pana udział w konkursie, a w przypadku Pani/Pana zwycięstwa – brak podania danych 

uniemożliwi zawarcie umowy. 

9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  

lub profilowaniu. 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną  

 

                                                                                                                                                                            

data i podpis 

 


