Załącznik
Klauzula informacyjna RODO dla osób z zewnątrz/gości odwiedzających mieszkańców
Domu Studenta i Domu Asystenta Uniwersytetu Śląskiego
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan
skontaktować z administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.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. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e
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):


wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, celem dbania o utrzymanie porządku
i bezpieczeństwa na terenie uczelni, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy i kształcenia, zapewnienia bezpieczeństwa mienia poprzez stosowanie zabezpieczeń na
terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie uczelni – poprzez
ewidencjonowanie osób z zewnątrz/gości odwiedzających mieszkańców Domu Studenta i Domu
Asystenta (zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 51 ust 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; art
5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie osób i
mienia, §6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników
ochrony)
Podanie danych osobowych (w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj dokumentu, seria i numer) jest
dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia uczelni. W przypadku ich
niepodania/nieokazania do wglądu celem ich spisania z dokumentu przez pracownika ochrony/portiera, nie
zostaną Państwo wpuszczeni do obiektów Domu Studenta i Domu Asystenta.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla zapewnienia ochrony osób
i mienia. Po zrealizowaniu ww. zamierzonego celu, dane zostaną usunięte, nie później niż przed upływem
3 miesięcy od dnia ich zebrania. W przypadku prowadzenia postępowania przez uprawnione organy
państwowe termin ten (dla celów dowodowych, do dochodzenia roszczeń) może ulec przedłużeniu do
czasu jego zakończenia.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać firmie chroniącej obiekty uczelni (Era sp. z. o.o., ul.
Katowicka 16 B, 41-500 Chorzów) na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych oraz
możemy udostępniać 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 dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje w szczególności
w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu
realizacji zadania publicznego lub prawnie usprawiedliwionego interesu;
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

