
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z udziałem w programie Erasmus+ 

 

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679)  

 

1. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c   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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2,  
75-453 Koszalin.   

3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@tu.koszalin.pl  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do udziału w programie 
Erasmus+ oraz udziału w programie Erasmus+ (realizacja wyjazdu na studia/praktyki, lub realizacji wyjazdu 
w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych) oraz działań informacyjno-
promocyjnych związanych z realizacją programu Erasmus+.  

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane,  
a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji programu Erasmus+. 

6. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa (Narodowa Agencja Programu Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), 
uczelnia partnerska oraz organizacja przyjmująca, do której został/ła Pan/Pani zakwalifikowany/na). 

7. W przypadku finansowania ze środków programu PO WER, Pani /Pana dane osobowe mogą zostać 
powierzone do przetwarzania także podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania  
(w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji kontroli, 
audytu i sprawozdawczości) związane z realizacją programu, w tym na zlecenie Instytucji Koordynującej, 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej.         

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu oraz zakończenia 
archiwizowania dokumentacji. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.  

  
 


