Klauzula informacyjna
Politechnika Koszalińska z siedzibą w Koszalinie, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, jako
administrator danych osobowych, informują Pana/Panią, iż:
a) Zawarcie i realizacja umowy o pracę
podanie danych jest niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o
pracę;
podane dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady UE
2016/679 z 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 (Dz. U. L 119/1 z 04 maja 2016 r.);
zakres przetwarzanych danych określony jest na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r.
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.);
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania;
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem zatrudnienia, a następnie zostaną
poddane archiwizacji i będą przechowywane:
50 lat dla zatrudnionych do 31.12.2018 r.
10 lat dla zatrudnionych po 1.01.2019 r.
obowiązki inspektora ochrony danych pełni Pan Mariusz Lenartowicz, adres
e-mail: iod@tu.koszalin.pl i w celu realizacji uprawnień można wysłać stosowną
wiadomość;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
b) Monitoring wizyjny
podanie danych jest niezbędne w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego
poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów, pracowników i studentów;
podane dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady UE
2016/679 z 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 (Dz. U. L 119/1 z 04 maja 2016 r.);
zakres przetwarzanych danych określony jest na podstawie:
art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z
późn. zm.) w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 111 ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z późn.zm] o zasadach
zarzadzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1000);
w przypadku rejestrowania dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy
od dnia nagrania. Jedynie w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w
postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub istnieją uzasadnione przesłanki do

tego, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu
do czasu prawomocnego zakończenia postępowań.;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania;
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
obowiązki inspektora ochrony danych pełni Pan Mariusz Lenartowicz, adres e-mail:
iod@tu.koszalin.pl i w celu realizacji uprawnień można wysłać stosowną wiadomość;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

