Klauzula informacyjna dot. kandydatów na studia
Klauzula informacyjna
Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica
w Zamościu z siedzibą przy ul. Pereca 2, Zamość 22-400, mail: rektorat@upz.edu.pl
Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres: ul. Pereca 2, 22–400 Zamość
lub mailem na konto: iod@upz.edu.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na
studia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dla celów postępowania
kwalifikacyjnego (art.6 ust.1 lit.a RODO);
 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na dministratorze, wynikającego z przepisów
wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( art.6 ust.1 lit.c RODO);
 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, poprzez ustalenie warunków, trybu
oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia, wynikającego
z art. 70 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie (art.6 ust.1 lit.e
RODO).
Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podwykonawcom (podmiotom
przetwarzającym), np. świadczącym usługi teleinformatyczne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowych,
o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe w przypadku nieprzyjęcia na studia będą przechowywane przez okres
6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia. W przypadku przyjęcia na studia stają się
danymi osobowymi studenta.
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo
do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 prawo przenoszenia danych.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.e RODO – ma Pani/Pan prawo
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art.6 ust.1 lit.a lub art.9 ust.2 lit.a
RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na konto:
rekrutacja@upz.edu.pl lub skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie pod adresem
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Pereca 2, Zamość 22-400.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na
studia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
Profilowanie i automatyczne przetwarzanie danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

