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KLAUZULA INFORMACYJNA 
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem 
rekrutacji na studia jest Politechnika Łódzka adres: ul. Żeromskiego 116, 
90-924 Łódź reprezentowana przez Rektora. 

2. Na Politechnice Łódzkiej powołany został inspektor ochrony danych (dane 
kontaktowe: adres e-mail: iod@adm.p.lodz.pl, numer telefonu 
(+48 42) 631 20 39). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na 
studia pierwszego, drugiego stopnia lub do Interdyscyplinarnej Szkoły 
Doktorskiej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. 
celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 
odrębnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 
ww. Rozporządzenia. 

6. Dane osobowe będą ujawniane pracownikom posiadającym upoważnienia 
do przetwarzania danych. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa). 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji 
na studia znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668). Osoba, której dane 
dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o przyjęcie 
na studia. 

INFORMATION CLAUSE 
In accordance with Article 13 of European Parliament and Council Regulation (EU) 
2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data and repealing 
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), publ. Official Journal of the EU 
L No. 119, p. 1: 

1. The administrator of the data processed in connection with the admission process 
is Lodz University of Technology address: 116 Żeromskiego Street, 90-924 Lodz 
represented by the Rector. 

2. A Data Protection Officer has been appointed at Lodz University of Technology 
(contact details: e-mail address: iod@adm.p.lodz.pl, telephone number 
(+48 42) 631 20 39). 

3. Personal data will be processed for the purpose of admissions to first-cycle, 
second-cycle studies or the Interdisciplinary Doctoral School. 

4. Personal data will be processed for the period necessary to fulfil the 
aforementioned purpose, taking into account the storage periods specified in 
separate legislation. 

5. The legal basis for data processing is Article 6(1)(c) of the aforementioned 
Regulation (processing is necessary for compliance with a legal obligation 
incumbent on the controller). 

6. Personal data will be disclosed to employees of Lodz University of Technology who 
are authorised to process personal data. 

7. The data subject has the right to: 
 request access to and rectification or restriction of the processing of personal 

data. and to lodge an objection; 
 to lodge a complaint with the supervisory authority - the President of Personal 

Data Protection Office (Personal Data Protection Office, Stawki 2,  
00-193 Warsaw). 

The processing of personal data in connection with the university admissions process 
finds its basis in the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and Science (Journal 
of Laws of 2018, item 1668). The data subject is obliged to provide such data when 
he/she applies for university admission. 


