
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

na potrzeby rekrutacji na studia podyplomowe 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Uniwersytet Jagielloński 

informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 

2. W Uniwersytecie Jagiellońskim został powołany Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24 

pok. 31, adres e-mail: iod@uj.edu.pl, tel. (12) 663 12 25. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na studia podyplomowe na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody do czasu zakończenia procesu rekrutacji na 

studia oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie przez 

Uniwersytet Jagielloński jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji na studia 

podyplomowe, przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji 

administracyjnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

udziału w rekrutacji na studia podyplomowe. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach 

przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej 

wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać  

e-mailem na adres: iod@uj.edu.pl, dydaktyka@uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: Centrum 

Wsparcia Dydaktyki, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków lub zgłosić 

osobiście, stawiając się w Centrum Wsparcia Dydaktyki. Konsekwencją wycofania zgody 

będzie brak możliwości udziału w rekrutacji na studia podyplomowe. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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