INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH STUDENTÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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)

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ (zwana dalej Uczelnią).
Jeżeli jest Pani/Pan studentką/studentem kierunku finanse i rachunkowość, Administratorami
Pani/Pana danych osobowych są: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym
Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków.
 Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres: Podhalańska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
lub na adres e-mail: iod@ppwsz.edu.pl.
 Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celach:
 wynikających z procesu kształcenia w tym m. in. zawarcia i realizacji umowy z Uczelnią,
dokumentowania przebiegu studiów, ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej,
realizacji praktyk zawodowych,
 korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni,
 korzystania z usług teleinformatycznych niezbędnych dla prowadzenia procesu
kształcenia (system e-Ordo),
 udziału w wymianach międzyuczelnianych (np. w ramach programu Erasmus+),
 udziału w projektach zewnętrznych (np. dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej),
 uczestnictwa w organizacjach studenckich oraz w uczelnianych komisjach,
 informacyjnych, sprawozdawczych, archiwalnych i statystycznych związanych
z ustawową działalnością Administratora,
 podatkowych i rachunkowych (wypłata świadczeń),
 kontaktowych,
 zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia na terenie Uczelni (monitoring),
 ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami,
co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora,
 monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów,

 innych celach, określonych przepisami prawa, w szczególności wypełnienia obowiązków
nałożonych na uczelnię w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów o szkolnictwie
wyższym.
Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu:
 organizacji konferencji, konkursów, wydarzeń, wykładów otwartych,
 organizacji działań promujących Uczelnię,
 wydawania kart wjazdu na teren Uczelni.
 W zależności od celu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe są lub mogą będą przetwarzane na
podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przyjętych w Uczelni
wewnętrznych aktów prawnych, a także z innych aktów prawnych nakładających na
Uczelnię określone, ustawowe obowiązki,
 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
O wyrażenie zgody zapytamy Panią/Pana każdorazowo, wskazując każdy odrębny cel
przetwarzania Pani/Pana danych, w sytuacji gdy przepis prawa nie daje podstaw do ich
przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem
wyrażenia dobrowolnej zgody.
 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Administratora.
 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym i podmiotom
publicznym w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa (np.
Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz podmiotom, którym Administrator zleca
wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzające).
 W zależności od celu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 przez okres niezbędny do realizacji w/w celów,
 przez okres wynikający z przepisów prawa (np. okres przechowywania teczki akt
osobowych studenta wynosi 50 lat),
 do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach gdy
przetwarzanie opiera się na tej przesłance prawnej,
 do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 Przysługuje Pani/Panu prawo:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania swoich danych osobowych,
 usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 przenoszenia danych
w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

 Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na podany wyżej
adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO.
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest
wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie
jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zrealizowanie
w/w celów.
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

