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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 RODO:
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16C, 35- 959
Rzeszów, („Administrator”).
W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych należy skontaktować się z Administratorem
pod adresem Al. Rejtana 16C, 35- 959 Rzeszów lub wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony
danych pod adresem e-mail: iod@ur.edu.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i udokumentowania przeprowadzenia przez
Administratora praktycznych zajęć dydaktycznych dla studentów Kolegium Nauk Medycznych oraz w
celach archiwizacyjnych na potrzeby kontroli procesu kształcenia przez uprawnione podmioty. Dane
będą mogły być również przetwarzane w celu dochodzenia/obrony/ustalenia roszczeń na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest konieczność zapewnienia możliwości
dochodzenia/obrony/ustalenia roszczeń.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Przetwarzanie Pani/a danych w celu przeprowadzenia i udokumentowania przeprowadzenia przez
Administratora praktycznych zajęć dydaktycznych dla studentów Kolegium Nauk Medycznych oraz w
celach archiwizacyjnych na potrzeby kontroli procesu kształcenia przez uprawnione podmioty odbywa
się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do jej wycofania.
Dane mogą być przekazane następującym podmiotom: Polska Komisja Akredytacyjna.
Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do żądania przenoszenia danych, przy czym realizacja każdego z praw będzie przysługiwała
w przypadkach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.
Pani/a dane będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku akademickiego w trakcie
którego dokonano nagrań lub do czasu zakończenia kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej obejmującej
okres studiów, którego dotyczą nagrania lub do dnia cofnięcia zgody. W związku z obroną przed
roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie realizowane przez
Administratora.
Dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
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