
 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne 
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) informujemy, że: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu z siedzibą przy al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, zwana dalej 
„Administratorem”, reprezentowana przez Rektora. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@awf.wroc.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z:  
- nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem procesu zatrudnienia,  
- wykonywaniem obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, prawa 

podatkowego i ochrony socjalnej, 
- archiwizowaniem dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami, 
- zawarciem i realizacją umowy cywilnoprawnej. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:  
1. art. 6 ust. 1 lic c RODO, tj. przepisy Kodeksu Pracy, art.221 
2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda w zakresie innych danych niż wskazane w pkt 1. 
3. art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda w zakresie danych wrażliwych, o ile dane takie będą 

podane. 
5) Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem 

przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
6) Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora. 
7) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięciu wszelkich zobowiązań umownych lub do 

czasu wygaśnięcia praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
8) W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje 

Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych zgodnie z przepisami ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy 
skontaktować się z IOD Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pod adresem mailowym 
iod@awf.wroc.pl.  

9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i 
profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich (do państwa poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym - EOG). 

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z 
naruszeniem przepisów prawa. 

11) Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy: Kodeks Pracy, art.221. 
 
 
 
 
 
Wrocław, …………………………………………….  ………………………………………………………………………………………….. 
               (czytelny podpis pracownika/zleceniobiorcy/wykonawcy) 
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