
                                                                                                                                     Załącznik nr 3 do „Zasad (…)” 
Przetwarzanie danych osobowych 

 

1) Dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku,  
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia), w celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane 
osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl. 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) rozpatrzenia wniosku o powołanie koła naukowego na PB i jego rejestrację, 

b) zapewnienia funkcjonowania koła naukowego, 

c) składanie sprawozdań z działalności koła naukowego, 

d) rozwiązania koła naukowego,  

na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2017 r. poz. 2183, z 

późn. zm.) oraz innych aktów prawnych regulujących te kwestie  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO1, 

e) archiwizacji, 

na podstawie Zarządzenia Nr 738 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie 

ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania 

Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 650, z późn. zm.), obowiązujących 

wewnętrznych przepisów Uczelni oraz innych obowiązujących przepisów prawa regulujących te kwestie – 

art. 6 ust 1 lit. c RODO, 

f) celów statystycznych,  

 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu uczelni polegającego na możliwości generowania statystyk 

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3) Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji wyżej określonych celów, a brak ich podania 

uniemożliwi Pani/Panu działanie w ramach koła naukowego. 

4) Uczelnia nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski. 

5) Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami 

prawa. 

6) Dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, 

przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni. 

7) Członkom koła naukowego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz 

z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się przez złożenie pisemnego podania do Uczelni. 

8) Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9) Osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony 
Urzędu Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie 
obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

 

 
 

                                                      
1 Rozporządzenie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) 
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