
„Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zgłaszających chęć skorzystania z 
działań podejmowanych przez Zespół UWRHelp+” 

  
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) informujemy, że:  
  
1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych         
Wnioskodawcy odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1,            
50-137 Wrocław;  
  
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez            
adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl;  
  
3. Państwa dane przetwarzane są w celu skorzystania z działań podejmowanych przez Zespół             
UWRHelp+, a podstawę prawną przetwarzania stanowią udzielona zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a) oraz art.                
6 ust. 1 lit. a) RODO);  
  
4. Państwa dane mogą zostać udostępnione jedynie organom lub podmiotom publicznym           
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom,           
z którymi Uczelnia zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania.  
  
Ponadto informujemy, że:  
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z działań podejmowanych            
przez Zespół UWRHelp+, do czasu odwołania zgłoszenia chęci skorzystania z pomocy; 
  
6. Macie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,             
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny           
przepis prawa;  
  
7. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w            
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na            
podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
  
8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
  
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z działań pomocowych            
Zespołu UWRHelp+;  
  
10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą            
poddawane profilowaniu.”  
  
Zgodnie z RODO, realizując czynności, w których przetwarzane są dane osobowe, należy            
przestrzegać następujących zasad:  

● Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość – dane osobowe muszą być przetwarzane            
zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;  

● Ograniczenie celu - dane pozyskane nie mogą być przetwarzane niezgodnie z celami dla             
jakich zostały zebrane;   

● Minimalizacja - należy przetwarzać jedynie dane adekwatne, stosowne oraz ograniczone do           
tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;   

● Prawidłowość – dane powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;   



● Ograniczenie przechowywania – pozyskane dane nie powinny być przechowywane w formie           
umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres dłuższy, niż jest to            
niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;   

● Integralność i poufność – dane muszą być przetwarzane w sposób zapewniający           
odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed przypadkową utratą          
oraz ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym.  

● Ocena ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych powinna stanowić podstawę           
wdrożenia przez Uczelnię odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby         
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Jednym z organizacyjnych         
środków bezpieczeństwa jest upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Przy         
przetwarzaniu danych osobowych z użyciem systemów komputerowych, należy        
skonsultować się z wydziałowymi zespołami informatyków lub z Działem Usług          
Informatycznych UWr, by sprawdzić, a następnie regularnie okresowo powtarzać ocenę, czy           
stosowane środki techniczne są właściwe. Zwracam tu uwagę na konieczności usuwania, po            
zakończeniu aktywności wobec zgłaszającej się o pomoc osoby, wszystkich plików          
pomocniczych z danymi osobowymi oraz na nieprzechowywanie żadnych danych         
przetwarzanych przez Zespół UWrHelp+ na urządzeniach prywatnych, na nieszyfrowanych         
urządzeniach mobilnych oraz nieszyfrowanych nośnikach wymiennych. 

● Rozliczalność – administrator danych jakim jest Uczelnia, musi umieć wykazać przestrzeganie           
powyższych zasad.   

  
 


