
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych kandydata 
do Szkoły Doktorskiej UPP  

 
Informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul.Wojska Polskiego 28, zwany dalej Administratorem; 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

2) inspektorem  danych  osobowych  u  Administratora  jest mgr inż. Tomasz Napierała, e-mail: 
tomasz.napierala@up.poznan.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych osobowych 
związanych z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
i będą udostępniane innym odbiorcom (IT Consulting Auditing dawniej Kalasoft, Ośrodek 
Przetwarzania Informacji-PIB); 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 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/W (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych); 

5) podanie danych jest niezbędne do realizacji zapisów Ustwy Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) i jest warunkiem 
wzięcia udziału w procesie rekrutacji, realizacji studiów. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu.  

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w ramach np. 
programu Erasmus+ lub innych programów lub projektów. 

7) posiada Pani/Pan prawo do: 
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania  
• przenoszenia danych, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Pani/Pana dane w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery 
monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie 
nadpisywany. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. 

10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez jednostki Administratora. Po ustaniu tytułu 
do ich gromadzenia (patrz pkt. 3) będą przechowywane w Archiwum Uczelnianym.  
 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją. 
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