Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 10/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

KLAUZULA INFORMACYJNA
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 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.U. UE L
119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, informuje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała
Wyszyńskiego w Warszawie oraz z korzystania przysługujących praw związanych z przetwarzaniem
danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail iod@uksw.edu.pl; nr tel. 22/5619034.
Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane w celu związanym z realizacją
zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2020 r., poz. 85, z póżn.zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz aktów prawa
wewnętrznego UKSW, min. Regulaminu Studiów UKSW, do których należą w szczególności:
realizacja procesu kształcenia, dokumentacja przebiegu studiów oraz cele archiwizacyjne.
Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz wizerunku w celach określonych
w ust. 3 stanowi Rozporządzenie 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 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) – RODO, art. 6 ust. 1:
lit. a) – na podstawie wyrażonej zgody przez osobę której dane dotyczą, gdy przetwarzanie danych nie
wynika bezpośrednio z przepisów prawa;
lit. c) - jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
W przypadku danych szczególnie chronionych podstawę przetwarzania danych stanowi art. 9
ust. 2 lit. a).
Pani/Pana dane osobowe i wizerunek przechowywane będą przez okres niezbędny do
osiągnięcia celów, tj. do 14 dni od dnia wpisania oceny do systemu USOS.
Pani/Pana dane osobowe i wizerunek mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym
u administratora do przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom przetwarzającym na mocy
umowy powierzenia oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora z naruszeniem
zasad ochrony danych osobowych.

