
Polityka Prywatności – Klauzula Informacyjna Ochrona Danych 

Osobowych w ramach Platformy e-learningowej Moodle AWF 

Wrocław 
 

Wprowadzenie 

• Odwiedzanie Platformy e-learningową Moodle AWF Wrocław i korzystanie z jej 

usług stanowi potwierdzenie przeczytania i zrozumienia niniejszej Polityki 

prywatności oraz opisanych w niej praktyk gromadzenia i przetwarzania informacji. 

• Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 01 kwietnia 2020 Może być ona 

okresowo aktualizowana, dlatego należy regularnie ją sprawdzać, aby mieć dostęp do 

najnowszej wersji dokumentu. 

 

Przegląd 

• Niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowy opis obowiązujących zasad 

i praktyk w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych. 

• Zdajemy sobie sprawę z faktu, że podanie informacji online wymaga od Państwa 

dużego zaufania. Traktujemy tę kwestię bardzo poważnie, dlatego uznaliśmy 

za priorytet zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych 

powierzanych nam przez Państwa podczas wizyty na Platformie e-learningowej 

Moodle AWF Wrocław. 

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały 

przekazane, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić 

Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy 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 osobowych, dalej „RODO”), 

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób 

przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które 

będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami. 

Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacjami.  



1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, NIP: 896-00-07-519. 

 

2. Kontakt z Administratorem 

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy 

kontaktować się pod adresem email: izabela.ubowska@awf.wroc.pl 

 

3. Przetwarzane dane 

Dane identyfikujące: 1 Imię i nazwisko, 2. Adres e-mail służbowy, 3. Data urodzenia, 4. 

Jednostka organizacyjna, 5. Stanowisko, 6. Dane logowania do konta, w tym nazwa 

użytkownika i hasło, 7. Informacje o komputerze, w tym adres IP, typ i wersja przeglądarki 

oraz system operacyjny, 8. Informacje o wizytach i korzystaniu z Platformy, w tym źródło 

odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji na Platformie. 

 

4. Cel przetwarzania danych 

• bieżące raportowanie zdarzeń, 

• usprawnienie komunikacji pomiędzy interesariuszami. 

 

5. Podstawa prawna 

• udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO), 

• wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO), 

• wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c. 

RODO). 

 

6. Korzystanie z Pani/ Pana danych osobowych 

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem Platformy e-learningowej Moodle AWF 

Wrocław będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. 

Możemy wykorzystywać Pani/ Pana dane osobowe do celu: 

• administrowania Platformą e-learningową Moodle AWF Wrocław, 

• raportowania zdarzeń. 

 

7.  Posiada Pani/Pan prawo do: 

mailto:izabela.ubowska@awf.wroc.pl


• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

 


