Klauzula informacyjna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, działając na podstawie art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
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), zwanym dalej RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych studentów przetwarzanych w ramach procesu
przyznawania pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa jest Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu (ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg;
www.pwsz.elblag.pl; NIP 578-24-90-793; REGON 170711628).
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu wyznaczyła Inspektora ochrony danych,
z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych: drogą e-mail
na adres: iod@pwsz.elblag.pl, telefonicznie pod nr 55 629-07-54, pisemnie na adres
siedziby podany w pkt 1 lub bezpośrednio w siedzibie PWSZ w Elblągu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu przyznawania pomocy
materialnej finansowanej z budżetu państwa studentom Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Elblągu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 27 lipca 2005r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017. 2183 z późn. zm.).
5. Dane osobowe będą przechowywane w teczce akt osobowych w archiwum uczelni przez
okres 50 lat zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2016.1554 z późn.
zm.).
6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
7. Student ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia,
oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Student ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały
profilowaniu.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu rozpatrzenia wniosku oraz przyznania
świadczenia pomocy materialnej finansowanego z budżetu państwa. Konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyznania świadczenia pomocy
materialnej finansowanego z budżetu państwa.

