Informacja o przetwarzaniu danych osobowych studentów lub doktorantów ubiegających się
o miejsce w domu studenckim
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
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku
o przyznanie miejsca w domu studenckim, a w przypadku przyznania miejsca – zawarcia
i wykonania umowy o korzystanie z miejsca w Domu Studenta. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a następnie jej wykonania).
W przypadku danych należących do szczególnych kategorii podstawą prawną jest zgoda tj.
art. 9 ust 2 lit. a) RODO.
4. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku,
a następnie do zawarcia umowy o korzystanie z miejsca w domu studenckim. W przypadku
niepodania danych osobowych i informacji świadczących o spełnieniu kryteriów przyznania
miejsca w domu studenckim, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie i nie będzie możliwe
zawarcie umowy.
5. Czas przetwarzania
Podane przez Panią/Pana dane osobowe w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie
miejsca w domu studenckim przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji
i rozliczenia umowy, po jej zakończeniu przez okres przechowywania dokumentacji
finansowo-księgowej i sprawozdawczej, a w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego mogą być przetwarzane również w okresie niezbędnym
do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

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.
Może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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.

