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Załącznik nr 2. do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

„Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II” 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO, Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) informujemy, iż: 

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (dalej UEK) z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 

31-510 Kraków jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, 

w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Projekcie pn. „Uczelnie 

Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II” (dalej jako Projekt), finansowanego ze środków NBP. 

W przypadku, gdy Uczestnikiem projektu jest osoba niepełnoletnia (dalej Dziecko), UEK jest 

również administratorem danych osobowych przedstawiciela ustawowego Dziecka.  

2. UEK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

korespondencyjnie, na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 

Kraków, Budynek Główny pok. 311, telefonicznie pod nr (12) 293 7590 lub e-mailowo, na adres: 

iod@uek.krakow. 

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Dziecka są zbierane w celu udziału Dziecka 

w Projekcie, jego monitoringu, ewaluacji i rozliczenia. 

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane na podstawie zgody w oparciu art. 

6 ust.1 lit. a RODO. Mogą być przetwarzane w związku z uzasadnionym interesem realizowanym 

przez UEK (np. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń) w oparciu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

a także w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na UEK 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodę w imieniu Dziecka wyraża jego przedstawiciel ustawowy. 

5. Dane osobowe umożliwią nam przekazanie Panu/Pani informacji o podejmowanych przez 

Administratora w ramach Projektu działaniach, udziału Dziecka w Projekcie, monitoringu 

i ewaluacji Projektu oraz jego rozliczenia, a także wykorzystania wizerunku Dziecka na polach 

eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Zgoda na przetwarzanie danych udzielana jest na czas oznaczony, na okres pięciu lat od dnia 

zakończenia realizacji projektu. Po tym okresie dane będą archiwizowane przez okres 

wymagany przez odpowiednie przepisy prawa. 

Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka nie będą przekazywane innym 

podmiotom, z wyłączeniem przypadków, w których obowiązek ich przekazania wynika 

z przepisu prawa lub zawartej umowy o dofinasowanie Projektu. 

7. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka podawane są na zasadzie dobrowolności, 

niemniej jednak niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi nam 

wpisanie Dziecka do udziału w Projekcie. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych 

Dziecka, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach 

RODO. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, przysługuje 

Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 
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9. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

10. Panu/Pani w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych 

Dziecka, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody: 

Ja niżej podpisana/-y, działając świadomie i dobrowolnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez Administratora Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie moich danych 

osobowych oraz danych osobowych Dziecka zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu udziału 

w Projekcie pn. „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II”, jego monitoringu, ewaluacji 

i rozliczenia, a także wykorzystania wizerunku Dziecka na polach eksploatacji określonych w art. 50 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mogę w każdej chwili wycofać. 

Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o prawie dostępu, sprostowania danych 

osobowych, jak również prawie żądania ograniczenia ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

 

………………………………….., dnia ……….. 202……… r.    Podpis ……………………….. 

 

 


