Informacja o przetwarzaniu danych osobowych toku nauczania – studentów
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 realizacji toku studiów tj.:
1) art.6 ust.1 pkt. c RODO - dokumentowania przebiegu studiów, kontaktu
ze studentami w sprawach związanych z tokiem kształcenia, wykonywania
obowiązków sprawozdawczych, rachunkowych, księgowych, dochodzenia roszczeń,
prowadzenia postępowań spornych,
2) art.6 ust.1 pkt. e RODO - monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów,
informowania absolwentów o możliwości podejmowania dodatkowych aktywności
edukacyjnych, monitoringu wizyjnego prowadzonego w oparciu o Kodeks pracy,
3) art.6 ust.1 pkt. f RODO - przetwarzanie danych pozyskanych z monitoringu systemów
informatycznych oraz monitoringu poczty elektronicznej,
4) art.6 ust.1 pkt. b RODO - oraz jednocześnie obowiązek prawny uczelni (art. 6 ust. 1
lit. c RODO) np. wynikający z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
- zawarcie o umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, realizacji
studenckich programów mobilności oraz praktyk studenckich.
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),przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 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 znajdujące się w teczce akt osobowych
studenta będą przechowywane przez okres 50 lat;

6. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą co do zasady ujawniane 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.

