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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 
 
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny  

w Krakowie (UEK) z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków  
(dalej: „Administrator”). 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych UEK: iod@uek.krakow.pl,  
3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych  

ze zorganizowaniem procesu rekrutacji oraz przeprowadzeniem studiów podyplomowych 
pn. „Rachunkowość finansowa UEK – ACCA”, 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, których podanie jest 
obowiązkowe jest art. 13 ust.1 pkt. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym w związku z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. W pozostałym zakresie dane osobowe 
będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust 1 litera a) RODO). 

5. Pana / Pani dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku  
z dochodzeniem / obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

6. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,  
w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną  
lub prawną administratora oraz innym podmiotom upoważnionym do przetwarzania 
danych osobowych na podstawie umowy powierzenia albo instytucjom uprawnionym  
do kontroli działalności administratora i podmiotom uprawnionym do dostępu do danych 
na podstawie przepisów prawa.   

7. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania 
celu, w którym zostały zebrane, tj. zorganizowania procesu rekrutacji oraz 
przeprowadzenia studiów podyplomowych pn. „Rachunkowość finansowa UEK – 
ACCA”,  
a to: 
a. w przypadku nie przyjęcia Pani/Pana na studia podyplomowe – przez okres niezbędny 
do zakończenia czynności administracyjnych związanych z procesem rekrutacji, nie 
dłużej jednak niż 6 miesięcy od daty złożenia dokumentów, a następnie zostaną 
zniszczone;   
b. w przypadku przyjęcia Pani/Pana na studia podyplomowe - przez okres wymagany 
odpowiednimi przepisami prawa, a następnie będą przechowywane w archiwum uczelni 
przez okres 50 lat.  
W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody dane 
będą przetwarzane przez okres wskazany w pkt b powyżej lub do dnia odwołania zgody. 

8. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo  
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych  
- w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO; 

9. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda ma Pani/Pan 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa  

11. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie pól obowiązkowych  
w kwestionariuszu jest wymogiem ustawowym. Jest Pani / Pan zobowiązana /-y do ich 
podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność Pani / Pana 
uczestnictwa jako słuchacza studiów podyplomowych pn. „Rachunkowość finansowa 
UEK – ACCA”. Podanie danych dodatkowych w Kwestionariuszu jest dobrowolne, 
jednakże brak podania danych odnośnie źródła finansowania studiów podyplomowych 
spowoduje opóźnienie w przygotowaniu harmonogramów płatności oraz niemożność 
wystawienia faktur przez Kwesturę. 
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
[    ] TAK     [    ]  NIE   
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych  
ze zorganizowaniem procesu rekrutacji oraz przeprowadzeniem studiów podyplomowych  
pn. „RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA UEK – ACCA” 

 przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z siedzibą w Krakowie, jako administratora 
danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO).  
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
                        Data, podpis 

 
 


