Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – biuro karier
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)( RODO) informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku z siedzibą przy ul.
Arciszewskiego 22 A, 76 – 200 Słupsk.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: – inspektor@apsl.edu.pl.
`
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzania monitoringu karier
zawodowych absolwentów przez Akademickie Biuro Karier
1) art.6 ust.1 pkt. e RODO - (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi
2) art.6 ust.1 pkt. a RODO - w zakresie danych osobowych wykraczających poza zakres
danych obowiązkowych, wynikających z przepisów prawa.
Przepisy 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 (RODO), oraz na podstawie art. 352 ust. 14 -16 ustawy z dnia 20 lipca Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm).
4.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych w zakresie wymaganych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest
obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie tych danych może
skutkować niemożliwością realizacji tych celów;

5.

Czas przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej
wymienionych celów przy czym dane osobowe Pani/Pana dane będą przechowywane przez
okres przewidziany przepisami prawa, nie dłuższy niż 10 lat od dnia ukończenia studiów.

6. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez
administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą
zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
7. Prawa związane z przetwarzaniem
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania lub usunięcia w szczególnych przypadkach określonych w przepisach prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu i nie są na ich podstawie podejmowane
decyzje w sposób zautomatyzowany.
8. Informacja o prawie wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
RODO.

