załącznik do Regulaminu Testoteki Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
*wypełnić jeśli dotyczy

REWERS
TESTOTEKA Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
Dane wypożyczającego:
imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...
nr albumu*: ……………………………………………………………………………………..
rok studiów*: …………………………………………………………………………………...
adres zamieszkania: …………………………………………………………………………….
adres e-mail: …………………………………………………………………………………….
nazwa testu (proszę wpisać pełną nazwę oraz skrót): …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
sygnatura: ………………………………………………………………………………………
cel wypożyczenia: ……………………………………………………………………………..
imię i nazwisko opiekuna naukowego (czytelnie)*: ……………………………………………
podpis (zgoda) opiekuna naukowego*: …………………………………………………………
 Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem funkcjonowania Testoteki Instytutu
Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i przyjmuję na siebie zobowiązanie zwrotu
wypożyczonego narzędzia. W razie zniszczenia lub zgubienia testu zobowiązuję się ponieść
pełny koszt zakupienia nowego egzemplarza zgodnie z cennikiem Pracowni Testów
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub innego wydawcy danego
narzędzia.
 oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą informacja o przetwarzaniu danych
osobowych w związku w korzystaniem z zasobów Testoteki Instytutu Psychologii UŁ
………………………………………………………………
data i czytelny podpis osoby wypożyczającej
………………………………………………………………
data podpisania zgody na wypożyczenie testu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla użytkowników Testoteki Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź.
W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany
adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ lub e-mailowo pod adresem poczty
elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypożyczenia materiałów (testów) dostępnych w Testotece
prowadzonej przez Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, identyfikacji użytkowników
Testoteki, rozliczeń ze zobowiązań wobec Administratora, kontaktu i monitowania oraz w celach
archiwalnych. Księga ewidencji wypożyczeni jest niszczona po upływie trzech lat od jej założenia.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych przez Uczelnie w interesie
publicznym, które polegają na: prowadzeniu działalności naukowej, upowszechnianiu i pomnażaniu
osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnienia zbiorów bibliotecznych, informacyjnych
i archiwalnych;
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych
przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem;
Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. Rewers
jest – po oddaniu wypożyczonego testu – zwracany użytkownikowi Testoteki (Instytut Psychologii nie
przechowuje rewersów); Dane osobowe wpisane do księgi ewidencji będą przechowywane przez okres 3 lat
od jej założenia, czyli od roku akademickiego w którym nastąpiło wypożyczenie testu.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
3) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach
przewidzianych prawem,
4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
5) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o których
mowa w pkt 3.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e 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) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

