KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE
Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
2) Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych , dostępnego pod adresem al.
Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu email: iod@urk.edu.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu przyjęcia na
studia, a następnie w celu realizacji toku studiów, w tym realizacji praktyk studenckich, na
podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
aktów wykonawczych do tej ustawy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO) . Pani/Pana dane
mogą być przetwarzane w innych celach, jeśli cele takie w sposób bezpośredni wynikają i
są konsekwencją podjęcia studiów lub wynikają z innych przepisów prawa np. w celu
wypłaty stypendium, przyznania miejsca w domu studenckim, obsługi i realizacji
wniosków, dokumentacji wypadku na terenie uczelni (BHP), dochodzenia roszczeń.
4) Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentowania przebiegu studiów
przez czas ich trwania, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.
5) Teren Uniwersytetu, z uwagi na konieczność utrzymania porządku i bezpieczeństwa
oraz ochrony mienia, został objęty monitoringiem wizyjnym. Podstawę prawną stosowania
monitoringu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
(Dz.U. z 2018 r. poz.1182 ze zm.). Zebrane dane osobowe w postaci wizerunku będą
przetwarzane przez okres realizacji celu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego
punktu, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące. Okres przechowywania danych osobowych
może zostać każdorazowo przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania, w przypadku, w którym nagrania stanowią dowód lub Uczelnia powzięła
wiadomość, że mogą stanowić dowód w sprawie.
6) Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym
uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.
7) Podanie danych jest niezbędne do realizacji toku studiów i jest wymogiem ustawowym,
wynikającym z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i aktów wykonawczych do tej
ustawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia na
studia.
8) Posiada Pan/ Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym (RODO);
Prawo do przenoszenia danych osoby będącej studentem realizowane jest tylko w przypadku
wynikającym z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzn. w
związku z chęcią przeniesienia z uczelni macierzystej na inną uczelnię, w tym uczelnię
zagraniczną.
9. Posiada Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe
przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w
formie profilowania.
11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej z uwagi na Pani/Pana udział np. w programach typu Erasmus+,
konferencjach, stażach i innych aktywnościach wynikających z toku studiów – zawsze za
Pana/Pani zgodą chyba, że możliwość przekazania danych wynika z przepisów prawa.

