
 
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach 
budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum 

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 (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński,  

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.  

2. W Uniwersytecie Jagiellońskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,  

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest 

przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 2512.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie na 

dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – Collegium Medicum na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 

zgody.  
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału 

w konkursie na dofinansowanie projektów  w ramach budżetu partycypacyjnego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, ani nie będą 

przekazywane do Państw trzecich (poza EOG)/organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych  

i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych 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) oraz prawo do 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

8. 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. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości udziału  

w konkursie na dofinansowanie projektów  w ramach budżetu partycypacyjnego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Wycofanie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych można: 

1. przesłać e-mailem na adres: budzet@cm-uj.krakow.pl 

2. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich 

CM, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, 

3. lub wycofać osobiście stawiając się w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich 

CM, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków. 

9.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia Ogólnego.  

 

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.  

……………………………………………………………… 

(miejscowość, data, czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

mailto:iod@uj.edu.pl
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, data 

i miejsce urodzenia, numer PESEL, typ, numer i data ważności dokumentu tożsamości, numer 

telefonu, adres e-mail, numer albumu, kierunek studiów w celu udziału w konkursie na 

dofinansowanie projektów  w  ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – Collegium Medicum, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z  klauzulą 

informacyjną dołączoną do mojej zgody.  

……………………………………………………………… 

(miejscowość, data, czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 


