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____________, dnia..................... 
 

…………………………………………………………. 
     Pieczątka jednostki organizacyjnej 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 
W związku z realizacją Projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna, który jest współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-
2020 (Projekt nr RPMP.02.01.03-12-0191/16) oraz realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  

w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków; 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica: 

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25; 

3. Przedmiotem przetwarzania są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer PESEL.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji zobowiązań wynikających  

z udziału w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” 

oraz w okresie jego trwałości; 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                                                                                 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim za wyjątkiem, gdy obowiązek 

przekazania danych przez Administratora wynikać będzie z przepisów prawa; 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji ww. projektu, 

ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020;  

10. Podanie danych osobowych określonych w pkt. 3 jest wymogiem niezbędnym do realizacji zobowiązań 

wynikających realizacji projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - jest dobrowolne, jednak odmowa ich 

podania skutkować będzie brakiem możliwości używania jakiegokolwiek systemu wchodzącego w skład usług 

MChE.   

 

 

 

Oświadczam, że niniejszą klauzulę informacyjną otrzymałam/em i zapoznałam/am się z jej treścią. 
 

 

......................................      
Data i podpis uczestnika                        
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
Imię:  _________________ 
 
Nazwisko: _________________ 
 
PESEL:  _________________ 
 
Adres e-mail: _________________ 
 

 
 
Organizacja:  _________________ _________________ 
 
Obszar:  _________________ _________________ 
 

 
 
 
Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 wyrażam 
wyraźną i dobrowolną zgodę na:  
 
Przetwarzanie moich danych osobowych tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer PESEL – celem poprawnej  
realizacji projektu pn.: Małopolska Chmura Edukacyjna.  
Dane osobowe są konieczne do założenia profilu w Portalu Małopolskiej Chmury Edukacyjne. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie 
oraz zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości jej 
rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez  
Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,  
o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.  
 
 
 
 
 
 

…..……………………………………… …………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 


