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KLAUZULA INFORMACYJNA
członkowie komisji stypendialnej / odwoławczej komisji stypendialnej
Uczelnia posiada fundusz stypendialny. Fundusz stypendialny służy realizacji zadań uczelni związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85 t.j. z dnia
2020.01.20) (dalej: "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce").
Do świadczeń należą: stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora.
Na wniosek samorządu studenckiego świadczenia są przyznawane przez komisję stypendialną i
odwoławczą komisję stypendialną. Każda z tych komisji jest zwana dalej "komisją".
W związku z pracą komisji uczelnia przetwarza dane osobowe członków komisji. Klauzula informacyjna jest przeznaczona dla członków komisji.
Informacje zawarte w klauzuli informacyjnej przekazujemy, gdyż działamy zgodnie z przepisami
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) nr 2016/679 ("RODO").

1. Jakie rodzaje Twoich danych osobowych przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące rodzaje Twoich danych osobowych:











imiona,
nazwisko,
numer albumu,
informacja o braku ukarania za przewinienie dyscyplinarne, przestępstwo, przestępstwo
skarbowe,
informacja o braku prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przed uczelnianymi komisjami dyscyplinarnymi,
adres do korespondencji,
adres e-mail,
numer telefonu,
płeć,
informacja o pełnieniu funkcji członka komisji, w tym o stanowisku zajmowanym w komisji
(np. przewodniczący, protokolant)

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, z siedzibą przy ul. Krupniczej 3, 31-123 Kraków, tel.:
(12) 422-30-68, adres e-mail: rektorat@apeiron.edu.pl, https://apeiron.edu.pl/pl/.

3. Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniasz nam sam.

4. Po co nam Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
Cel przetwarzania:

Rodzaje danych osobowych:

Ocena zdolności kandydata na Wszystkie rodzaje danych osoczłonka komisji do bycia bowych opisane w punkcie 1
członkiem komisji
powyżej

Organizacja pracy komisji, w
tym wyznaczanie członków
komisji do zespołów orzekających komisji, informowanie
członków komisji o terminach
posiedzeń zespołów orzekających komisji, sporządzanie
protokołów z obrad zespołów
orzekających komisji
Nadanie upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych

Imiona, nazwisko, adres do
korespondencji, adres e-mail,
numer telefonu

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 86 ust.3, art. 95 ust.1 pkt 4
Prawa o szkolnictwie wyższym
i nauce, §6 Regulaminu świadczeń dla studentów, Kraków
2019, w zw. z art. 6 ust. 1 lit.
(c) RODO
Art. 86 ust.3, art. 95 ust.1 pkt 4
Prawa o szkolnictwie wyższym
i nauce, §6 Regulaminu świadczeń dla studentów, Kraków
2019, w zw. z art. 6 ust. 1 lit.
(c) RODO

Imiona, nazwisko, informacja Art. 29 RODO w zw. z art. 6
o pełnieniu funkcji członka ust. 1 lit. (c) RODO
komisji

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Nie tylko my przetwarzamy Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe udostępniamy różnym
grupom odbiorców, ale tylko wtedy, gdy ma to związek z celami, w których Twoje dane osobowe
przetwarzamy. Twoje dane osobowe udostępniamy Rektorowi. Twoje dane osobowe udostępniamy
organom administracji publicznej, w tym ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i
nauki, jednostkom państwowej sieci archiwalnej, kontrolerom. Twoje dane osobowe udostępniamy
firmom zewnętrznym, które świadczą dla nas różnego rodzaju usługi. Są to w szczególności: biuro
księgowe (Kwestor), operatorzy pocztowi i kurierzy.
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6. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez następujące okresy:
Rodzaje danych osobowych:
Wszystkie rodzaje danych osobowych opisane w punkcie 1 powyżej zawarte w aktach
spraw prowadzonych z wniosków o przyznanie świadczeń

Okres przechowywania:
Wieczyście (permanentnie) - akta spraw z wniosków o przyznanie świadczeń, w skład których
wchodzą m.in. protokoły z obrad zespołów orzekających komisji, stanowią materiały archiwalne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j. z dnia 2020.02.03).
Zgodnie z art. 3 tej ustawy materiały archiwalne
tworzące narodowy zasób archiwalny, w tym
niepaństwowy zasób archiwalny, są przechowywane wieczyście.
Pozostałe rodzaje danych osobowych, w tym Do 1 roku od zakończenia pełnienia funkcji
informacja o braku ukarania za przewinienie członka komisji
dyscyplinarne, przestępstwo, przestępstwo
skarbowe, informacja o braku prowadzenia
postępowania dyscyplinarnego przed uczelnianymi komisjami dyscyplinarnymi

7. Jakie masz prawa wynikające z RODO?


W zakresie, w jakim przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas,
masz prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich
danych osobowych.



Możesz to jednak zrobić tylko wtedy, gdy zaistnieje szczególna sytuacja dotycząca Ciebie.



Aby dalej przetwarzać Twoje dane osobowe, pomimo Twojego sprzeciwu, my możemy
wykazać ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Twoich interesów,
praw i wolności. Możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe, pomimo Twojego
sprzeciwu, w związku z dochodzeniem praw, obroną.



Z uwagi na fakt, iż w zakresie, którego dotyczy klauzula informacyjna, nie przetwarzamy
Twoich danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez nas, nie możesz wnosić sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas
Twoich danych osobowych.
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Na podstawie RODO masz także prawo:
 Żądać od nas abyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe (czyli masz tzw. prawo do
bycia zapomnianym). Z prawa tego możesz skorzystać w przypadkach opisanych w RODO
(np. gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów, w których je przetwarzaliśmy).
 Dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania potwierdzenia, że przetwarzamy
Twoje dane osobowe, dostępu do nich oraz otrzymania od nas określonych informacji związanych z ich przetwarzaniem.
 Żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy Twoje dane osobowe są niekompletne.
 Żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach opisanych w RODO (np. gdy zakwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich
danych osobowych).
 Żądania od nas, abyśmy zapisali Twoje dane osobowe w pliku, w powszechnie dostępnym
formacie (np. .docx), w ustrukturyzowany sposób, i przesłali je wskazanemu przez Ciebie
administratorowi (tzw. prawo do przenoszenia danych), ale tylko w przypadkach wynikających z RODO.
 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo innego
właściwego organu nadzorczego, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.
Szczegółowe informacje na temat praw wynikających z RODO, znajdują się na naszej stronie:
https://apeiron.edu.pl/pl/rodo/.

8. Czy masz obowiązek udostępnić nam dane osobowe? Co z profilowaniem?
Jako kandydat na członka komisji / członek komisji masz prawny obowiązek udostępnić nam Twoje dane osobowe, o których mowa w klauzuli informacyjnej. Obowiązek taki wynika z art. 86 ust.3,
art. 95 ust.1 pkt 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, a także z §6 Regulaminu świadczeń dla
studentów, Kraków 2020 (wydanego na podstawie art. 95 ust.1 pkt 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce).
W przypadku braku udostępnienia nam Twoich danych osobowych, o których mowa w klauzuli
informacyjnej nie możesz zostać powołany na członka komisji / nie możesz brać udziału w obradach zespołów orzekających komisji.
Nie będziemy podejmować decyzji w sprawie powołania Ciebie na członka komisji / wyznaczenia
Ciebie do zespołu orzekającego komisji w sposób automatyczny. Nie będziemy również tworzyli
Twoich profili (np. nie będziemy analizowali Twoich preferencji, zainteresowań itp. wykorzystując
do tego narzędzia, które automatycznie przetwarzają dane osobowe).
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną:
Imię i nazwisko:

Data i podpis:
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