KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b *izycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó lne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:
1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20 –
950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 32
30.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji wyboró w do Uczelnianego Samorządu
Studentó w.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, w tym przez okres
niezbędny do archiwizacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia (wypełnienie
obowiązku prawnego ciąż ącego na administratorze). Zgodnie z art. 110 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r – Prawo o szkolnictwie wyż szym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) organ uchwałodawczy
samorządu studenckiego jest powoływany w sposó b okreś lony w regulaminie. Sposó b powoływania
organu uchwałodawczego został okreś lony w Ordynacji wyborczej do Parlamentu Uczelnianego
Samorządu Studentó w Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, któ ra stanowi załącznik
do Regulaminu Samorządu Studentó w Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Organizacja wyboró w do Uczelnianego Samorządu Studentó w KUL wiąż e się z koniecznoś cią
przetwarzania danych osobowych, co znajduje podstawę w przepisach ww. ustawy, Regulaminu oraz
Ordynacji wyborczej.
6. Dostęp do danych mają osoby działające z upoważ nienia administratora, któ re przetwarzają dane z
polecenia tego podmiotu, a takż e podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie
przepisó w prawa. Dane osó b kandydujących będą ujawnione wyborcom w zakresie niezbędnym do
osiągnięcia celu organizowanych wyboró w.
7. Osoba, któ rej dane dotyczą ma prawo do:
- ż ądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, któ rej dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych, gdy wyraż a chęć udziału w wyborach
korzystając zaró wno z biernego, jak i czynnego prawa wyborczego, a takż e występując, jako mąż
zaufania lub członek komitetu wyborczego oraz członek Komisji Wyborczej.

