
OŚWIADCZENIE

do celów weryfikacji osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oso( b  fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo( 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. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony danych (adres e-
mail: iod@kul.pl, numer telefonu 81 445 32 30).

3.  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  weryfikacji  oso( b  w  Rejestrze  Sprawco( w  Przestępstw  na  Tle
Seksualnym.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okreso( w
przechowywania okres( lonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres niezbędny do archiwizacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia (wypełnienie obowiązku
prawnego ciąz@ącego na administratorze). Realizacja zadania w zakresie ww. weryfikacji wiąz@e się z koniecznos(cią
przetwarzania  danych  osobowych,  co  znajduje  podstawę  w  przepisach  ustawy  z  dnia  13  maja  2016  r.  o
przeciwdziałaniu  zagroz@eniom  przestępczos(cią  na  tle  seksualnym  (t.  j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  405)  oraz
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwos(ci z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania
i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta uz@ytkownika (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1561). Osoba, kto( rej dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych osobowych na podstawie
ww. ustawy i rozporządzenia.

6.  Dostęp do danych osobowych mają osoby działające z upowaz@nienia administratora i  przetwarzające dane
wyłącznie na jego polecenie.

7. Osoba, kto( rej dane dotyczą ma prawo do:
-  z@ądania  dostępu  do  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania  lub  ograniczenia  przetwarzania  danych
osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe niezbędne do weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym:

Numer PESEL (o ile został nadany)

Pierwsze imię

Nazwisko

Nazwisko rodowe

Imię ojca

Imię matki

Data urodzenia

Os(wiadczam,  z@e  ww.  dane  osobowe  są  aktualne.  Przyjmuję  do  wiadomos(ci,  z@e  jestem  zobowiązany  do
poinformowania administratora o zmianie danych osobowych.

………………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis)


