
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), Uniwersytet Warszawski informuje: 

1. Administrator danych 
Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane 
osobowe jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. 
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.  

2. Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@adm.uw.edu.pl. 

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania  
Podane dane będą przetwarzane na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów 
realizowanych za granicą/zagranicznego stażu badawczego/wyjazdu studyjnego do uczelni 
zagranicznej.  

4. Okres przechowywania danych osobowych 
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji mobilności, a następnie zostaną 
poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 5 lat od daty zakończenia mobilności. 

5. Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz inne uczelnie 
wyższe w tym zagraniczne, banki, ubezpieczyciele. Dostęp do danych posiadają upoważnieni przez 
administratora pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, by 
wykonywać swoje obowiązki.  

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 
W przypadku prowadzenia korespondencji przez pocztę elektroniczną dane będą przetwarzane 
przez dostawcę poczty elektronicznej firmę Google w jej centrach przetwarzania danych [link]. 
Dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską.  

7. Prawa związane z przetwarzaniem 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pana/Pani praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do 
danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z 
siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu dokumentacji przebiegu 
studiów realizowanych za granicą/zagranicznego stażu badawczego/wyjazdu studyjnego do uczelni 
zagranicznej. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, 
iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  
 
Imię i nazwisko 

 

 

…………………………….                                                                                                                ………………………… 

       Podpis                                                                                                                                          Data 
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