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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

Zgodnie z art. 13 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, dalej RODO) 

informuje się, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Collegium Witelona Uczelnia 

Państwowa, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica;

2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 

można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany 

w pkt. 1 albo e-mailowo: IOD@collegiumwitelona.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przyjęcia na studia w ramach procesu rekrutacji, a w przypadku wyłonienia 

Pani/Pana kandydatury, w celach wynikających z procesu kształcenia, w tym 

wydania legitymacji studenckiej, udzielenia świadczeń pomocy materialnej, 

przyznania miejsca w domu studenckim,

b) wykonywania obowiązków statystycznych i sprawozdawczych 

Administratora,

c) wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów,

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której 

dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz konieczność wypełnienia obowiązku 

prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w 

związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach;

W przypadkach innych aniżeli wskazane w pkt. 3 a)-c) dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody.
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5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku przyjęcia na studia będą przechowywane 

przez okres 50 lat liczony od dnia zakończenia studiów, a w przypadku 

nieprzyjęcia dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od 

początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych 

pracowników Administratora oraz podmioty z nim współpracujące, z którymi 

zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom 

uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści 

swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych 

osobowych ze zbiorów Administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest 

konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania -  w 

przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

8. 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 może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o 

wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie 

będą poddawane profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji procesu 

rekrutacji na studia. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe 

zrealizowanie ww. celu.


