Załącznik Nr 2
do Procedury wprowadzonej zarządzeniem Nr 53/21

Klauzula informacyjna RODO dla kandydata do Śląskiej Nagrody Naukowej wyłanianego
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice,
2) przez e-mail: rektor@ue.katowice.pl.
2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice,
2) przez e-mail: iod@ue.katowice.pl.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1
lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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):
1) Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzenia konkursu w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, celem
wyłonienia laureata Śląskiej Nagrody Naukowej;
2) Pani/Pana dobrowolna zgoda na rozpowszechnienie wizerunku, w celach informacyjnych
i promocyjnych, w formie zdjęć i nagrań, poprzez ich publikację na stronach internetowych
oraz w mediach społecznościowych.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych, tj: imię
i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, sylwetkę kandydata odnośnie osiągnięć naukowych
w reprezentowanym obszarze wiedzy. Przedmiotowe dane osobowe zostały pozyskane
z formularza zgłoszeniowego do konkursu o Śląską Nagrodę Naukową, złożonego przez
kierownika jednostki współorganizującej Śląski Festiwal Nauki.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny związany z realizacją
konkursu o Śląską Nagrodę Naukową oraz w celach archiwalnych i podatkowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane będziemy udostępniać członkom Kapituły Śląskiej Nagrody Naukowej, której skład
i zasady funkcjonowania określa Regulamin Śląskiej Nagrody Naukowej. Możemy również
przekazywać Pani/Pana dane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom
lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, patrz niżej;
2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku
cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania;
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze
względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy
Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na
potrzeby marketingu bezpośredniego, lub realizacji zadania publicznego. UWAGA:
w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść
sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
7) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych,
które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, na
podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;
8) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
9) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody
przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu
zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: iod@ue.katowice.pl.
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla kandydata do nagrody, wyrażam
zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu
zgłoszeniowym kandydata do Śląskiej Nagrody Naukowej.
Katowice, data……….roku

…………………………
(czytelny podpis)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnienie wizerunku
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla kandydata do nagrody, wyrażam
zgodę/nie wyrażam zgody* na rozpowszechnienie mojego wizerunku w formie zdjęć i nagrań,
w celach informacyjnych i promocyjnych w związku z rozstrzygnięciem i upowszechnieniem
wyników konkursu o Śląską Nagrodę Naukową, poprzez ich publikację na stronach internetowych
oraz w mediach społecznościowych. Przedmiotowej zgody udzielam nieodpłatnie.
Katowice, data……….roku

…………………………
(czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić
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