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KLAUZULA INFORMACYJNA
Rodzaje danych osobowych: Przetwarzamy Twoje: imiona, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo,
narodowość, PESEL, numer dowodu tożsamości wraz z danymi w nim zawartymi, miejsce zamieszkania,
adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, wykształcenie, przebieg edukacji.
Administrator danych osobowych: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”
w Krakowie, ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków, tel.: (12) 422-30-68, e-mail: rektorat@apeiron.edu.pl,
https://apeiron.edu.pl/pl/
Cel przetwarzania danych osobowych: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia
rekrutacji, w tym sprawdzenia czy spełniasz wymagania ustawowe lub po to aby skontaktować się z Tobą w
celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.09.2016 r. w sprawie dokumentacji
przebiegu studiów (dalej: rozporządzenie), które nakłada na nas określone obowiązki (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO). Twój numer telefonu i adres e-mail przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).
Obowiązek przekazania danych osobowych: Z rozporządzenia wynika, że przy rekrutacji na studia masz
obowiązek przekazania nam m.in. ankiety osobowej zawierającej: imiona i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres
zamieszkania oraz adres do korespondencji, a także informacje o dotychczasowym przebiegu edukacji.
Przekazanie nam tych danych osobowych stanowi warunek zawarcia z uczelnią umowy o świadczenie usług
edukacyjnych.
Przetwarzanie adresu e-mail i numeru telefonu: Żaden przepis prawa lub umowa nie zobowiązuje Cię do
podania nam Twojego adresu e-mail lub Twojego numeru telefonu. Podanie tych danych nie stanowi też
warunku zawarcia z uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Pamiętaj jednak, iż udostępnienie
tych danych ułatwi kontakt z Tobą.
Przekazywanie danych osobowych: Twoje dane osobowe udostępniamy różnym grupom odbiorców, ale
tylko wtedy, gdy ma to związek z celami, w których Twoje dane osobowe przetwarzamy. W związku z tym
Twoje dane osobowe firmom zewnętrznym, które świadczą dla nas usługi, np. dostawcom usług i systemów
informatycznych (Twoje dane umieszczamy w środowisku IT).
Czas przetwarzania danych osobowych: W przypadku nieprzyjęcia na studia zwrócimy Ci złożone
dokumenty, a ich kopie będziemy przechowywać przez okres 6 miesięcy (§ 19 rozporządzenia).
Prawa wynikające z RODO: Masz prawo w szczególności: (a) dostępu do Twoich danych osobowych, (b)
niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub (c) ich
uzupełnienia, gdy Twoje dane osobowe są niekompletne, (d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych, (e) prawa do bycia zapomnianym. Szczegółowe informacje o Twoich prawach znajdziesz w
zakładce: Prawa osób, których dane przetwarzamy.

