
Załącznik nr 2 do Regulaminu wynajmu obiektu sportowego ORLIK UO 

Oświadczenie RODO   

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „Rozporządzeniem”, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Opolski  
z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez 
formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: 
Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 
45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na 
stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów powołania, 
funkcjonowania oraz zgłoszenia do KRS informacji o członkach Rady Społecznej 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu na kadencję 2021-2025. 

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 
zostały zebrane.  

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody 
przekazywane do państw trzecich. 

7. Dane są udostępniane wyłącznie Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w 
Opolu – w celu organizacji posiedzeń Rady Społecznej oraz zgłoszenia do KRS  
składu osobowego Rady społecznej USK w Opolu. 

8. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla funkcjonowania Rady 
Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 
przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do 
przenoszenia danych. 

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane 
osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu. 

 

 

Zapoznałem/am się 

 

……………………………………………………….. 

(data i podpis) 
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