KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH –
REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE
Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
osobowych, RODO), informujemy Panią/Pana, iż:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w toku procesu rekrutacji na studia doktoranckie jest
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN z siedzibą przy ul. Bartyckiej 18, 00-716 Warszawa, NIP:
525-000-89-56, REGON: 000326339 tel. 228410041.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Tomasz Tkacz, mail: iodo@camk.edu.pl.
3. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestników procesu rekrutacji będą przetwarzane
zgodnie z przepisami RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia. Dane osobowe
przekazane przez uczestnika rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e RODO w
szczególności w zw. z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanymi
na jej podstawie aktami wykonawczymi.
4. Informujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie wymaganym
obowiązującymi przepisami prawa obligatoryjne i niezbędne celów wskazanych w pkt 3.
5. W przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia dane będą przechowywane przez okres
prowadzenia rekrutacji, a ponadto przez okres czasu przewidziany w obowiązujących przepisach prawa dla
wystąpienia/obrony przed ewentualnymi roszczeniami/odwołaniami, a nadto przez okres wymagany
przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi jednostki w celu archiwalnym.
6. Dane osobowe mogą zostać przekazane do innych odbiorców np. na podstawie zawartych z nimi
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 28 RODO.
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) do usunięcia danych osobowych, o ile realizacja tych prawa będzie zgodna z obowiązującymi
przepisami, w szczególności z RODO;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa);
f) prawo wycofania zgody.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę
możesz wycofać w takiej samej formie, w jakiej zgoda została udzielona.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

