
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 

Zgodnie z art. 13 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”, informujemy, iż:  

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z 

siedzibą: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, adres e-mail: rector@urk.edu.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: 

iod@urk.edu.pl.  

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi  art. 6 ust. 1 lit.  b, c RODO –  tj. 

przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy, w tym w celu rekrutacji, wsparcia, obsługi 

i realizacji wyjazdu w ramach programu Erasmus+, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 

na Administratora – w tym obowiązków archiwizacyjnych oraz księgowo-rachunkowych. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie Erasmus+. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w trakcie realizacji Umowy oraz  przez okres  niezbędny do rozliczenia 

projektu w ramach Programu Erasmus+, a także przez okres 5 lat po zakończeniu programu w celu  ewaluacji i 

kontroli przez Narodową Agencję Programu Erasmus +;  

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

7. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Narodowej Agencji Programu Erasmus +, w celu  ewaluacji i 

kontroli, jak również mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z 

monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Erasmus +.  

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

10. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Państwa trzeciego, w którym odbywa się pogram Erasmus +. 

 

Zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

…………………………………………………… 

Data i  podpis 
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