
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

KANDYDATÓW NA STUDIA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w 

Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ. 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres: Podhalańska Państwowa Uczelnia 

Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ lub na adres e-mail: iod@ppuz.edu.pl. 

 Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia  

w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, a w przypadku przyjęcia Pani/Pana na 

studia w celu dokumentowania przebiegu studiów.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. konieczności 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego w szczególności z ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i regulacji 

wewnętrznych PPUZ w Nowym Targu. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest wymogiem 

ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji na studia. Konsekwencją niepodania 

wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych na etapie procesu rekrutacji może być podmiot świadczący usługę 

wsparcia technologicznego dla systemu informatycznego, w którym przetwarzane są Pani/Pana dane 

osobowe oraz podmiot świadczący usługi obsługi korespondencji. W przypadku przyjęcia na studia, 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym i podmiotom publicznym w 

ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator 

zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:  

-       6 miesięcy w przypadku, kiedy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y na studia lub kiedy zrezygnuje Pani/Pan 

z podjęcia studiów, do upływu tego okresu może Pani/Pan odebrać złożone dokumenty rekrutacyjne w 

Dziale Nauczania PPUZ w Nowym Targu, po okresie 6 miesięcy zostaną one zniszczone, z wyjątkiem 

danych osobowych związanych z wniesioną opłatą rekrutacyjną, które będą przetwarzane przez okres 

obowiązkowego przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej; 

-    okres kształcenia na studiach, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat, w przypadku podjęcia 

studiów. Pani/Pana dane mogą być również wykorzystane do wykonywania innych zdań przewidzianych 

dla uczelni w przepisach prawa.            

 Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na warunkach 

określonych w RODO. 

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie 

ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 

poddawane profilowaniu. 
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