
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) 

 
1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 

Łukasiewicza, z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres 

e-mail: kancelaria@prz.edu.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, e-mail: 

iod@prz.edu.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji konkursu „PO 

SĄSIEDZKU – międzyuczelniane staże badawcze” (dalej: Konkurs”) – na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z realizacją umowy stażowej, zawartej 

w ramach Konkursu, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wykonywania obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy oraz innych przepisów regulujących 

odbywanie stażu, 

c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w związku z realizowanym w interesie publicznym 

zadaniem pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha 

Kaczyńskiego” (dalej „Zadanie”), polegającym na wykonaniu w obszarze 

szkolnictwa wyższego i nauki badań naukowych, działań związanych 

z kształceniem studentów, prac rozwojowych, prac wdrożeniowych oraz 

działań popularyzatorskich skierowanych w szczególności do społeczności 

regionalnych i lokalnych. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestniczenia w Konkursie. Odmowa ich 

podania wiąże się z brakiem możliwości ubiegania się o staż naukowy w ramach 

Konkursu. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) Ministerstwo Edukacji i Nauki (00-529 Warszawa, ul Wspólna 1/3) (dalej: 

„MEiN”) – jako podmiot zlecający Zadanie, w związku z prowadzeniem 

kontroli w zakresie prawidłowości jego realizacji, 

b) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne, usługi pocztowe 

lub kurierskie, usługi z zakresu IT, itp. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres odbywania stażu, a następnie będą 

archiwizowane przez okres 5 lat od zakończenia realizacji Zadania lub upływu okresu 

obowiązywania umowy pomiędzy Politechniką Rzeszowską a MEiN. 

7. Przysługujące prawa: 

a) prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

c) prawo do przenoszenia danych, 

o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji (w tym profilowaniu). 
 


