Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem – 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 osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00,
https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
iod@pb.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) udzielania indywidualnych porad zawodowych, organizowania szkoleń i warsztatów w zakresie wejścia na rynek pracy – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e RODO,
b) informowania o ofertach dotyczących pracy, praktyk i staży, a także o wydarzeniach organizowanych przez pracodawców, instytucje
rynku pracy i Biuro Karier – na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów a następnie przez
okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji a w przypadku wyrażonej zgody dane będą przetwarzane w okresach
niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
Przysługuje
Pani/Panu
prawo
dostępu
do
treści
swoich
danych,
otrzymywania
ich
kopii
oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem umownym niezbędnym do otrzymania wsparcia
z zakresu pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i zawodowego przez Biuro Karier Politechniki Białostockiej. Konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości otrzymania wsparcia.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

