OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
doktoranci
1.

2.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków
dalej zwany „Administratorem”.
Dane
kontaktowe
Inspektora
ochrony
danych
osobowych:
mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel: 504 976 690

Rafał

Andrzejewski,

3.

Administrator informuje, iż: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu dokumentowania
przebiegu studiów doktoranckich i wykorzystywane do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych.
Ponadto mogą być przetwarzane w przypadku ubiegania się przez Panią/Pana o stypendium
doktoranckie, uczestnictwa w organizacjach doktoranckich oraz przyznania pomocy materialnej w trybie
i na zasadach określonych w obowiązującym regulaminie studiów doktoranckich.
4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 195 ust.
10 , art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z
2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 4 i art. 195 - 201a i
art. 208 – 210 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane do innych odbiorców, np. na podstawie zawartych z nimi
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 28 RODO. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji – prosimy o kontakt z Administratorem.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tzn.
dane w teczkach doktoranta przez okres 50 lat, a w przypadku osób które nie zostały przyjęte na studia
przez okres 6 miesięcy licząc od daty zakończenia rekrutacji, a ponadto przez okres czasu przewidziany
w obowiązujących przepisach prawa dla wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami.
8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
a) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
c) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu
na Państwa szczególną sytuację;
d) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
• występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
• celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
• stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
• ewentualnym źródle pozyskania danych;
• udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców, którym dane te są udostępniane.
9. Informujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie wymaganym
obowiązującymi przepisami prawa obligatoryjne i niezbędne celów wskazanych w pkt.3
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

RODO, to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W
każdym więc przypadku, kiedy będziemy się posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać
będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”. RODO nakłada na Administratorów konieczność wypełnienia tzw. obowiązku
informacyjnego, względem osób, których dane Administrator przetwarza (art. 13 RODO).

