Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 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 informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (zwana dalej ISPAN), z
siedzibą przy ul. Długiej 26/26, 00-950 Warszawa.
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przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@ispan.pl, tel. (22) 50 48 284
3. Dane osobowe studentów ISPAN przetwarzane są w celu dokumentowania przebiegu ich studiów, wydawania
zaświadczeń, udzielania odpowiedzi oraz decyzji w toku spraw zainicjowanych przez studentów oraz czynności
wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych aktów normatywnych ISPN, realizacji obowiązków
statutowych, obowiązków statystycznych, obowiązków archiwalnych.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) Rozporządzenie 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) zwane dalej RODO Artykuł 6 ust. 1 lit. c);
2) Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zmianami.),
3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji
przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554 ze zmianami).
5.

Dane osobowe studentów ISPAN zawarte w dokumentach złożonych przez te osoby w formie papierowej a
wymaganych przepisami prawa i wewnętrznych aktów normatywnych ISPAN przetwarzane będą w celach, o których
mowa w pkt. 3 powyżej na podstawie, o której mowa w pkt 4 powyżej i będą przechowywane w teczce akt
osobowych studenta, na podstawie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września
2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554 ze zmianami) przy czym teczkę akt
osobowych studenta przechowuje się w archiwum uczelni przez okres 50 lat. W związku z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie, osobie, której dane dotyczą, przysługują uprawnienia, o których
mowa w punktach 7-8 poniżej.

6.

Dane osobowe studentów nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa, w tym udostępniane są m.in. w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie
Wyższym POL-on (Ogólnopolski wykaz studentów, NAWA), których administratorem danych osobowych jest
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie – ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa; dane
osobowe gromadzone w systemie POL-on przetwarzane są w celach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zmianami)

7. Studenci ISPAN mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz, z zastrzeżeniem przypadków
przewidzianych przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Każdemu studentowi ISPAN przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) jeśli uznają one, iż przetwarzanie ich danych osobowych przez ISPAN narusza ich
interesy lub przepisy RODO.

