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Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Oświadczenie
o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej:
Klauzula informacyjna
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanym dalej RODO
informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Jana Wyżykowskiego z siedzibą przy ul.
Skalników 6b, 59-101 Polkowice.
2) Administrator powołał Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować
się pod numerem telefonu (76) 746 53 33 lub adresem e-mail: kodo@ujw.pl.
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, c, e oraz
art. 9 ust. 2 lit. a 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych):
a) Pani/Pana wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( w tym danych o stanie zdrowia,
stopniu niepełnosprawności) do celów zainicjowania postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o
przyznanie świadczeń: tj. stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych,
zapomogi, stypendium rektora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia i rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o
przyznanie świadczeń. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celów.
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; wykonanie zadania realizowanego w
interesie publicznym, polegającego na zapewnieniu studentom wsparcia materialnego, zgodnie z art.
86-95 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 281 ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem świadczeń dla studentów Uczelni
Jana Wyżykowskiego.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z powszechnie obowiązującymi
przepisami dotyczącymi archiwizacji.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wycofaniem
wniosku o przyznanie świadczeń,
b) prawo dostępu do treści swoich danych,
c) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
d) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach
przewidzianych prawem,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.
7) Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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