PROJEKT „ERASMUS MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA (KA103)”
PRAKTYKI ZAGRANICZNE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW (SMP)
W KRAJACH PROGRAMU
ROK AKADEMICKI 2017/2018

Dodanie punktu 42 do „Ogólnych zasad kwalifikacji studentów i doktorantów
ubiegających się o stypendium Erasmus SMP w celu realizacji praktyki zagranicznej
jako studenci”.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
(RODO) informujemy, że:
42.1
Administratorem danych osobowych kandydatki/ kandydata oraz stypendystki/stypendysty
jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można się kontaktować, wybierając
jedną z form kontaktu znajdującą się na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/ .
42.2
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@adm.uw.edu.pl.
42.3
Dane osobowe kandydatek/ kandydatów oraz stypendystki/ stypendysty przetwarzane będą
w celu udziału w programie Erasmus+.
42.4
Podstawę do przetwarzania danych osobowych kandydata/ kandydatki stanowi zgoda na
przetwarzanie danych osobowych. Dane zakwalifikowanych stypendystów będą przetwarzane na
podstawie zawartej przez Uniwersytet Warszawski umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
– Narodową Agencję (NA) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego „Erasmus+”: unijny program na rzecz
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE,
1720/2006/WE i 1298/2008/WE.
42.5
Podanie danych przez kandydata/ kandydatkę do stypendium jest dobrowolne, jednak
niezbędne do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Podanie danych przez zakwalifikowanych
stypendystów jest obligatoryjne, w przypadku ich niepodania stypendium nie będzie mogło być
wypłacone.
42.6
Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE - operator programu Erasmus+), uczelnia zagraniczna lub
organizacja przyjmująca, do której student został zakwalifikowany na praktykę zagraniczną.
42.7
Dane przechowywane będą przez okres 5 lat od otrzymania pisma z FRSE zamykającego
rozliczenie projektu, tj. najpóźniej do 31.12.2024 r.
42.8
Stypendystka/ stypendysta ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Kandydat/ kandydatka ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym
momencie.
Informację
o
cofnięciu
zgody
należy
wysłać
na
adres erasmusbwz@uw.edu.pl .
42.9
Kandydat/ kandydatka/ stypendystka/ stypendysta ma prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego/ jej danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Pozostałe zapisy Ogólnych zasad kwalifikacji pozostają bez zmian.
Warszawa, 13.07.2018 r.
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