W przypadku, gdy uczelnia macierzysta udostępnia dane osobowe uczelni
przyjmującej w państwie trzecim, w razie przekazania danych osobowych na
zasadach,
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. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Pani/Panu
udziału w programie [nazwa programu] i obsługi Pani/Pana uczestnictwa w tym
programie.
w przypadku studentów i doktorantów:
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie
jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy) i art. 6 ust. 1 lit. e) i c) RODO oraz
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.
U. z 2020 r., poz. 85 (przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania zadania w
interesie publicznym i udokumentowania udziału w programie jako obowiązek prawny
ciążący na administratorze).
w przypadku pracowników:
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie
jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy) i art. 6 ust. 1 lit. e) i c) RODO oraz
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy, Dz. U. z 2019 r. poz. 1040
z późn. zm., ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.
U. z 2020 r., poz. 85 (przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania zadania

w interesie publicznym i udokumentowania udziału w programie jako obowiązek
prawny ciążący na administratorze).
w przypadku współpracowników:
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie
jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy) i art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2020 r., poz.
85 (przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania zadania w interesie publicznym).
4. Czas przetwarzania danych osobowych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe w związku z udziałem w programie
mobilnościowym będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji
finansowo-księgowej

i

archiwalnej

oraz

przedawnienia

roszczeń

zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
w przypadku studentów i doktorantów dodatkowo:
Dane osobowe związane z procesem kształcenia będą przechowywane przez 50 lat.
5. Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału
w programie i zawarcia umowy.
6. Odbiorcy danych
•

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym
podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.

•

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.

•

Dane osobowe będą przekazane do uczelni partnerskiej w [Nazwa Państwa
Trzeciego], które jest państwem trzecim. Podstawą przekazania danych jest
art. 49 ust. 1 lit. b) RODO - przekazanie jest niezbędne do wykonania
umowy. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni
poziom ochrony w [Nazwa Państwa Trzeciego].

7. Prawa związane z przetwarzaniem
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia w szczególnych przypadkach określonych w przepisach
prawa. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
8. Informacja o niepodejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które
opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza RODO.

