Dotyczy:
- słuchaczy studiów podyplomowych, dla których rekrutacja prowadzona jest poza systemem
Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
na potrzeby przebiegu studiów

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 (…)
(„Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

I.
II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
W Uniwersytecie Jagiellońskim został powołany Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia
24 pok. 31, adres e-mail: iod@uj.edu.pl, tel. (12) 663 12 25.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów na
podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach
archiwalnych przez okres 50 lat.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: Fundacja Studentów i Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak” – jeżeli będzie Pani/Pan korzystać z zakwaterowania
w domach studenckich, uczelnie partnerskie, na których będzie Pani/Pan chciał(a) odbywać
zajęcia (uczelnie w kraju oraz za granicą np. w ramach wymian Erasmus+), Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (system POL-on), Wojskowa Komenda Uzupełnień.
Dostęp do Pani/Pana danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy
i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania
i ograniczenia przetwarzania.
Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych realizowane jest tylko w przypadku wynikającym
z art. 165 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzn. w związku z chęcią przeniesienia z
uczelni macierzystej na inną uczelnię, w tym uczelnię zagraniczną.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia Ogólnego.

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z powyższymi informacjami i przyjmuję je do wiadomości.

…………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis

