
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 

 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia warstwowego obowiązku informacyjnego na podstawie  

art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO)  

stosowanego w komunikacji elektronicznej e-mail 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku 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) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie wprowadza się warstwowy 

obowiązek informacyjny stosowany w komunikacji elektronicznej e-mail. 

2. Wypełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, stanowią informacje określone  

w załączniku do niniejszego zarządzenia, które stosuje się w stopce korespondencji 

elektronicznej e-mail. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

REKTOR 

 

        /-/dr hab. Artur Zimny  

prof. PWSZ w Koninie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 13/2021 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 

28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia warstwowego 

obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 Rozporządzenia 

Ogólnego o Ochronie Danych (RODO) stosowanego w komunikacji 

elektronicznej e-mail 

 

 

 

 
Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
Administratorem Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 
(ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin). Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji mailowej w tym jej rejestracji oraz załatwiania 
wszelkich spraw będących jej przedmiotem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym). Pełna treść klauzuli informacyjnej w związku z prowadzoną 
korespondencją jak również treść pozostałych obowiązków informacyjnych odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie 
internetowej uczelni pod linkiem https://www.pwsz.konin.edu.pl/rodo.  
------ 
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: 
iod@konin.edu.pl.  
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