Informacja o przetwarzaniu danych osobowych absolwentów

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:
1) publikowania informacji wymaganych przepisami prawa, w tym dotyczących
najlepszych absolwentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO¹ i Ustawy² lub innych
przepisów prawa obowiązującego;
2) prowadzenia monitoringu karier zawodowych absolwentów, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c) RODO i Ustawy oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO i Ustawy;
3) informowania o statutowych działaniach uczelni, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO;
4) przesyłania

przez Uczelnię

informacji i ofert

pochodzących

od

partnerów

współpracujących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
5) włączania absolwentów w budowanie wizerunku uczelni i dbanie o jej rozwój
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO w przypadku wykonywania dokonanych
na rzecz Uczelni darowizn i ewentualnego informowania o nich oraz na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a) RODO w ramach pozostałych działań;
6) aktywizowania absolwenta na rynku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
7) zapewnienia możliwości uczestnictwa w sprawach związanych z funkcjonowaniem
klubów absolwenckich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
8) potwierdzania statusu absolwenta uczelni, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
9) zapewnienia absolwentom dostępu do informatycznej infrastruktury Uczelni, w tym
poczty elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

10) propagowania informacji o absolwentach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
i Ustawy, w zakresie naukowych i edukacyjnych osiągnięć absolwentów, oraz
propagowanie informacji o absolwentach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
prawnie

uzasadniony

interes

Uczelni

polega

na

propagowaniu

informacji

o działalności Uczelni i zawodowych osiągnięciach jej absolwentów;
11) zbierania informacji o rozwoju zawodowym absolwentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f RODO – prawnie uzasadniony interes Uczelni polega na pozyskiwaniu
i aktualizowaniu informacji o rozwoju zawodowym absolwentów udostępnianych przez
nich na profilach kariery w mediach społecznościowych.
4. Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane na podstawie obowiązku administratora będą przetwarzane
odpowiednio:
1) w przypadku publikowania informacji wymaganych przepisami prawa – przez czas
umożliwiający zapoznanie się absolwentów z publikowanymi informacjami;
2) w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia monitoringu karier – przez
czas nie dłuższy niż 10 lat od ukończenia studiów przez absolwenta.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub kilku
wskazanych celach, podane przez Panią/Pana dane osobowe będą co do zasady
przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku działań związanych z aktywizowaniem absolwentów na rynku pracy
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji
spotkania
z

doradczego,

uwzględnieniem

analizy

potrzeby

dokumentacji

ciągłości

wsparcia

i

przygotowania
w

celu

rekomendacji

ewentualnej

pomocy

w przyszłości. W przypadku przetwarzania dokumentów aplikacyjnych w ramach
aktywizowania na rynku pracy w systemach umożliwiających ich wygenerowanie,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania Pani/Pana zgody.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu uczelni, Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu rozpatrzenia
wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych
absolwenta w celu realizacji umowy, Uczelnia przetwarza dane osobowe przez czas
realizacji umowy, a po jej zakończeniu, przez czas obowiązkowego przechowywania
dokumentacji finansowo-księgowej lub przez czas dochodzenia ewentualnych roszczeń.

5. Dobrowolność podania danych osobowych
W przypadku przetwarzania opartego na obowiązku administratora, podanie danych
osobowych jest obowiązkiem ustawowym i ma Pani/Pan obowiązek ich podania.
W przypadku przetwarzania opartego na Pani/Pana zgodzie, podanie danych osobowych
jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan uczestniczyć w
aktywnościach

Uczelni.

W

przypadku

przetwarzania

opartego

na realizacji umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
W przypadku ich niepodania, nie będzie możliwe zawarcie umowy.
6. Odbiorcy danych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom,
za

wyjątkiem

podmiotów

upoważnionych

przez

przepisy

prawa

powszechnie

obowiązującego.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione pracodawcom, w przypadku
korzystania

przez

Panią/Pana

z

generatora

dokumentów

aplikacyjnych

w przeznaczonym do tego serwisie uczelni.
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. Pani/Pana dane mogą być ujawnione innym podmiotom, np. uczelniom, na
podstawie Pani/Pana zgody, z związku z zainicjowaną przez Panią/Pana procedurą
potwierdzania dyplomu.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia w szczególnych przypadkach określonych w przepisach prawa.
W zakresie, w jakim podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych
osobowych, może ją Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO, 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.
W przypadku działań związanych z aktywizowaniem absolwenta na rynku pracy,
w ramach indywidualnych konsultacji połączonych z testami psychologicznymi,
Pani/Pana dane osobowe podlegają profilowaniu, jednakże nie dochodzi do
podejmowania

zautomatyzowanych

decyzji.

Wyniki

testu

są

opracowywane

i omawiane przez psychologa – doradcę zawodowego/eksperta.
9. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
RODO.

................…………………………………………………………………………………………...
¹RODO – Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
²Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.–Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);

