
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z 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 

(dalej: RODO) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej informuje, iż: 

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji  

Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków. 

- Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych ul. Podchorążych 2 pok. 223, adres e-mail: 

iod@up.krakow.pl, tel. (12) 662 62 06. 

- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane z związku z organizacją i realizacją praktyk zawodowych 

na podstawie uzyskanej zgody na ich przetwarzanie  do czasu zakończenia edukacji w Uniwersytecie 

Pedagogicznym zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, przez 

co rozumie się:  udostępnianie Pani/Pana danych (imienia, nazwiska, Nr albumu, kierunku, stopnia, roku 

i trybu studiowania) firmom bądź instytucjom w których będzie Pani/Pan odbywał praktyki zawodowe. 

- Wgląd w Pani/Pana dane osobowe będą mieli przedstawiciele organów kontrolnych Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w szczególności członkowie Polskiej Komisji Akredytacyjnej). 

- Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie /wymienić właściwą firmę bądź  instytucję. 

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat. 

- Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 a także prawo do przenoszenia danych.  

- Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

- Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

- Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do organizacji i realizacji praktyk 

zawodowych, w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe jest realizowanie praktyk 

zawodowych.  

- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

  ........................................................................................................  

 Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją i realizacją 

praktyk zawodowych w trakcie realizowanych przeze mnie studiów, 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 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej 

zgody. 

  ........................................................................................................  

 Miejscowość, data, czytelny podpis 


