KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w celu przyznania pomocy materialnej dla studentów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się, iż:
1. Administratorem Państwa danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra
Skargi 5, 67-200 Głogów.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest
możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub
korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych ”.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu przyznania pomocy materialnej dla
studentów Uczelni. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania
realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz wypełnianie obowiązków
i wykonywanie szczególnych praw przez Uczelnię w dziedzinie ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b
RODO) w oparciu o przepisy krajowe określające zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa
wyższego.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy
materialnej.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane w imieniu Uczelni
oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, żądania ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

