
 

Stosownie do postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
ul. Rolna 43, 40-555 Katowice. Z Administratorem można się skontaktować w
sposób: 
listownie: na adres Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40
przez e-mail: pisząc na adres  
telefonicznie: 32 202 50 34

Administrator prowadzi operacje prz

 
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować:
 listownie: na adres Wyższa Szkoła Techniczna w 

Katowice; 
 przez e-mail – pisząc na adres 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozeznania rynku i wyboru 
najkorzystniejszej oferty w rama
WST” (nr POWR.03.01.00
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014
rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, realizowanego przez WST

 
 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
prawnego ciążącego na Administratorze
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2010, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

5. 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Funduszu Spójności na lata 2014 

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować uznaniem oferty za nieważną. 

 
7. Dane osobowe oferentów przechowywane będą przez okres 5 lat począwszy od dnia 

zakończenia realizacji projektu 
 

8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie p

Stosownie do postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 
555 Katowice. Z Administratorem można się skontaktować w

listownie: na adres Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40
mail: pisząc na adres  wst@wst.com.pl 

202 50 34 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować:

: na adres Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40

pisząc na adres dagmara.pietluch@gmail.com 

sobowe będą przetwarzane w celu rozeznania rynku i wyboru 
najkorzystniejszej oferty w ramach realizacji  projektu "„Uniwersytet Dziecięco
WST” (nr POWR.03.01.00-00-T0107/18), współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, realizowanego przez WST

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze określonego w ustawie z dnia 11 lipca 2014. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2010, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2010.– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować uznaniem oferty za nieważną.  

entów przechowywane będą przez okres 5 lat począwszy od dnia 
zakończenia realizacji projektu lub innym wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą. 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.  

 

Stosownie do postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 
555 Katowice. Z Administratorem można się skontaktować w następujący 

listownie: na adres Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice; 

 

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować: 

Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 

sobowe będą przetwarzane w celu rozeznania rynku i wyboru 
projektu "„Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy 

T0107/18), współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, realizowanego przez WST 

wypełnienie obowiązku 
określonego w ustawie z dnia 11 lipca 2014. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1081/2006 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

unduszu Społecznego oraz 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

entów przechowywane będą przez okres 5 lat począwszy od dnia 
ucję Pośredniczącą.  

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 



 
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w

profilowaniu 
10. Posiada Pani/Pan prawo do:

 uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach 
przetwarzanych danych i ewentualnych odbior

 żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych 
danych; 

 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego 
żądania; 

 złożenia skargi do organu nadzorczego 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 
przetwarzane sprzecznie z prawem

Realizacja powyższych uprawnień przez osoby, których dane doty
skierowanie pisma na adres Administratora: 
prawo do żądania podania dodatkowych informacji, pozwalających mu uwierzytelnić tożsamość 
osoby składającej wniosek.  

 

 10. Podanie przez Oferenta danych do kontaktu, tj. nr telefonu i adresu e
z wyrażeniem zgody na kontakt telefon

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w

Posiada Pani/Pan prawo do: 

uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach 
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych; 
żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych 

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - 
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego 

złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są 
przetwarzane sprzecznie z prawem 

Realizacja powyższych uprawnień przez osoby, których dane dotyczą może nastąpić poprzez 
skierowanie pisma na adres Administratora: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
prawo do żądania podania dodatkowych informacji, pozwalających mu uwierzytelnić tożsamość 

ferenta danych do kontaktu, tj. nr telefonu i adresu e-mail jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny i e-mailowy. 

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach 

żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych 

 przy czym żądanie 
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
w przypadku stwierdzenia, że dane są 

czą może nastąpić poprzez 
555 Katowice. Administrator ma 

prawo do żądania podania dodatkowych informacji, pozwalających mu uwierzytelnić tożsamość 

mail jest równoznaczne  


