Informacja na temat przetwarzania danych osób kontaktujących się z UMFC
1. Administratorem Państwa danych jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w
Warszawie przy ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, reprezentowany przez Rektora Uczelni (dalej
UMFC).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania danych w
UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu e-mail iod@chopin.edu.pl.
3. Dane, które Państwo dobrowolnie przekazujecie w kierowanej do UMFC korespondencji
przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą mailową lub
pocztą tradycyjną. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja działań spoczywających na
UMFC jako podmiocie publicznym (atr.6 ust.1 lit e RODO), w określonych sytuacjach realizacja
prawnie uzasadnionych interesów UMFC (art.6 ust.1 lit. f RODO), a także w przypadku
przekazania nam z własnej inicjatywy danych szczególnej kategorii, o których mowa w art.9
RODO - Państwa zgoda, o którą zostaniecie Państwo dodatkowo poproszeni w przypadku jej
wyraźnego braku (art.6 ust.1 lit a RODO), a w przypadku jej nie uzyskania przez UMFC dane
szczególnej kategorii zostaną usunięte lub zwrócone.
4. W zależności od rodzaju i treści Państwa zapytania podstawa przetwarzania może ulec zmianie,
możecie Państwo również otrzymać informację o potrzebie uzupełnienia danych i skierowania
korespondencji na inny adres, w zależności od rodzaju sprawy. W tych sytuacjach zostaną
Państwo poinformowani na temat przetwarzania danych w określonym celu.
5. Dane osób kontaktujących się z UMFC będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi
na skierowane zapytanie i zakończenia komunikacji z UMFC, po tym czasie mogą być
przetwarzane do czasu upływu terminu do ewentualnych roszczeń lub w przypadku
zarejestrowania korespondencji pod numerem kancelaryjnym przez czas przewidziany dla
archiwizacji dokumentacji w UMFC.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na zapytanie
skierowane do UMFC. W przypadku dobrowolnego podania przez Państwa danych
wykraczających poza zakres niezbędny do udzielenia odpowiedzi będą one niezwłocznie
usuwane, natomiast w przypadku uznania, że zakres jest niewystarczający mogą Państwo
zostać w określonych sytuacjach poproszeni o podanie dodatkowych danych.
7. Osoby kontaktujące się z UMFC mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania opartego
na zgodzie (dot. danych szczególnej kategorii) do jej wycofania w dowolnym momencie i bez
podawania przyczyny z zastrzeżeniem zgodności przetwarzania z prawem przed wycofaniem
zgody.
8. Realizacja praw o których mowa w pkt. 7 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail
info@chopin.edu.pl i/lub iod@chopin.edu.pl, a także kierując pisemny wniosek lub prośbę na
adres siedziby UMFC.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z przepisami prawa mają
Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o
profilowanie. Nie będą również przekazywane do Państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.

