Kraków, dnia ..............................
...................................................
Imię i nazwisko
...................................................
Adres

Dyrektor Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie mi dalszego korzystania
z księgozbioru Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Byłam/em słuchaczem 3-letnich studiów doktoranckich, które ukończyłam/em w roku
..................... Obecnie jestem w trakcie pisania pracy doktorskiej, którą planuję zakończyć
w ........................ roku. Możliwość korzystania z księgozbioru jest niezbędna do dalszej pracy
nad rozprawą doktorską.
Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

.......................................
Podpis doktoranta
....................................................
Imię i nazwisko promotora

......................................................
Podpis promotora

Załącznik:
1. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Zał. nr 1 do Poręczenia promotora dla osób, które po ukończeniu studiów doktoranckich piszą pracę
doktorską
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
(UEK),
z siedzibą przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków;
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w UEK: adres e-mail: iod@uek.krakow.pl, tel.:
(+48) 12 293-57-44;
3. Pana/Pani dane osobowe (imię i nazwisko doktoranta oraz promotora, adres zamieszkania)
będą przetwarzane w celu wykonania umowy świadczenia usług bibliotecznych;
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z zawarciem i
realizacją umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO);
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy.
Jest Pan/Pani zobowiązany/-na do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
jest niemożność zawarcia umowy i należytego jej wykonania;
6. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,
w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną
administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy
powierzenia albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora i
podmiotom
uprawnionym
do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa;
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w
jakim dane osobowe zostały pobrane, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia
ewentualnych
roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania celu, po czym będą archiwizowane przez
okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa;
8. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO;
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu;
11. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane
niezgodnie z prawem.
12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem czy wykorzystaniem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

