KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA STUDENTA
Zgodnie 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) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1)
zwanym dalej „RODO”, informuje się, iż:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ul. Piotra
Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76/ 832 04 20.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 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 Osobowych”.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z prowadzeniem kształcenia na studiach zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wydanych na jej podstawie
aktów wykonawczych oraz przyjętych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie aktów
wewnętrznych, w szczególności dokumentowania przebiegu studiów, dla celów ubiegania się o świadczenia
pomocy materialnej, uczestnictwa w samorządzie studenckim, uczelnianych organizacjach studenckich oraz
organach Uczelni, prowadzenia postępowań w sprawach studenckich, postępowań wyjaśniających
i dyscyplinarnych, a także dla celów rachunkowych, archiwalnych, statystycznych, sprawozdawczych,
udostępniania zasobów bibliotecznych, ochrony interesów Administratora, w tym dochodzenia roszczeń.

4.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się także dla celów związanych z realizacją projektów
edukacyjno-informacyjnych np. seminariów, warsztatów, sympozjów, konferencji, poprzez przetwarzanie
wizerunku w ramach dokumentowania tych aktywności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, monitoringu kariery zawodowej i doradztwa zawodowego.

5.

Elementem wykonania ww. celów jest utrzymanie kontaktu z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów
komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon.

6.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, c, e lub f RODO albo
art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

7.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda osoby),
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na
przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Administratora wskazany
w pkt 1 lub elektronicznie na adres mailowy: rudnik@pwsz.glogow.pl

8.

Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podmioty i osoby świadczące na rzecz Administratora usługi
ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe.
Odbiorcami danych są również instytucje i podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa.

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji procesu kształcenia.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
11. Dane osobowe przechowujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, art. 22d ust. 2 Ustawy z dn. 14 lipca 1983
roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt wprowadzonego
na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów
szczególnych.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia oraz do
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
14. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki
2).

15. Ograniczenia stosowania praw wynikających z RODO:
a)

na podstawie art. 22 b ust. 1 pkt 1 Ustawy z dn. 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, w czasie archiwizacji danych osobowych stanowiących zasób archiwum zakładowego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, ograniczone jest stosowanie art. 16 RODO tj. prawo
do sprostowania danych w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą,
pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji
w materiały archiwalne;

b)

sprostowanie lub uzupełnienie o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt. 1 osoba której dane dotyczą składa
w formie pisemnej w siedzibie Uczelni lub drogą mailową na adres rudnik@pwsz.glogow.pl ,

c)

na podstawie art. 22 b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, w czasie archiwizacji danych osobowych stanowiących zasób archiwum zakładowego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, ograniczone jest stosowanie art. 18 ust. 1 lit a oraz b
RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania w ten sposób, że w zakresie niezbędnym do zapewnienia
korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, przetwarza i udostępnia się dane osobowe
zawarte w materiałach stanowiących zasób archiwum zakładowego, bez naruszania istoty ochrony danych
osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób
bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

…………………………………………………………………………………..
miejscowość, data

…………………………………………………………………………………..
czytelny podpis osoby, która zapoznała się
z klauzulą informacyjną

