A P E I R O N
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Rektorat: ul. Krupnicza 3 31-123 Kraków
Tel.: (12) 422-30-68, fax: (12) 421-67-25
www.apeiron.edu.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że:
 wyrażam
zgodę

 nie wyrażam
zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora,
tj. Wyższą Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego
„Apeiron” w Krakowie (ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków), na potrzeby rekrutacji, zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie
usług edukacyjnych.
Szczegółowe cele i zasady, na jakich przetwarzane są moje dane
osobowe zostały opisane w poniższej Klauzuli informacyjnej.
Zgoda na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych dotyczy tych danych osobowych, których Administrator
nie przetwarza na innej podstawie. W związku z tym zgoda dotyczy następujących rodzajów danych osobowych: nazwiska rodowego, imion rodziców, nazwiska panieńskiego matki, stanu cywilnego, numeru rachunku bankowego, informacji o dochodach,
informacji o zatrudnieniu, źródeł ubezpieczenia społecznego, numeru NIP, przynależności do WKU, numeru książeczki wojskowej,
narodowości, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz informacji w nim zawartych, numeru paszportu (w przypadku
cudzoziemców), danych dotyczących Twojego zdrowia, w tym o
odbytych przez Ciebie chorobach, o stopniu niepełnosprawności,
innych informacji zawartych w Twoim życiorysie (np. języki obce,
które znasz, Twoje zainteresowania, kategoria prawa jazdy).
Mam prawo cofnąć w każdym czasie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. W tym celu wystarczy, że wyślę maila na
adres e-mail: rektorat@apeiron.edu.pl, w którym poinformuję
uczelnię, że cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (ewentualnie których danych osobowych). Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Imię i nazwisko: ……………………………………………………….

Data i podpis: ……………………………………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA
W toku rekrutacji, a także po przyjęciu na studia, udostępniasz nam Twoje dane osobowe. Zapewniamy, że
dbamy o ochronę udostępnionych nam Twoich danych osobowych. W związku z obowiązkami wynikającymi
z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) nr 2016/679 („RODO”), przekazujemy Ci poniższe informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

1. Jakie rodzaje Twoich danych osobowych przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące rodzaje Twoich danych osobowych:






































imiona,
nazwisko,
nazwisko rodowe,
imiona rodziców,
nazwisko panieńskie matki,
stan cywilny,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania,
adres do korespondencji,
miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto,
płeć,
adres e-mail,
numer telefonu,
numer rachunku bankowego,
informacje o dochodach,
informacje o zatrudnieniu,
źródła utrzymania,
źródła ubezpieczenia społecznego,
numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz nazwę państwa, które go wydało,
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
przynależność do WKU,
numer książeczki wojskowej,
stopień wojskowy/ kategoria,
obywatelstwo,
narodowość,
w przypadku cudzoziemców - również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka,
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z informacjami w nim zawartymi,
w przypadku cudzoziemców - numer paszportu,
wykształcenie,
nazwa ukończonej szkoły średniej, rok ukończenia szkoły średniej, nr świadectwa ukończenia szkoły
średniej,
informacje zawarte w dokumencie stanowiącym podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o
którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów albo dyplom ukończenia studiów,
rok studiów, na który został przyjęty,
data rozpoczęcia studiów,
nazwa kierunku, poziom i profil studiów,
numer albumu,
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informacje dotyczące przebiegu edukacji, w tym informacje związane z weryfikacją i oceną osiąganych przez Ciebie efektów uczenia się, uzyskane oceny, liczba uzyskanych punktów ECTS,
nazwy zajęć, w tym praktyk, w których uczestniczysz,
informacje związane z otrzymywaniem przez Ciebie pomocy materialnej, w tym informacje o przyznaniu i wysokości stypendium socjalnego lub rektorskiego,
data i przyczyna opuszczenia przez Ciebie uczelni,
dane dotyczące Twojego zdrowia, w tym o odbytych przez Ciebie chorobach, o stopniu niepełnosprawności,
inne informacje zawarte w Twoim życiorysie,
zdjęcie z wizerunkiem Twojej twarzy.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, z siedzibą przy ul. Krupniczej 3, 31-123 Kraków, tel.: (12) 422-3068, adres e-mail: rektorat@apeiron.edu.pl, https://apeiron.edu.pl/pl/.

3. Po co nam Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:


Do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Twoje dane osobowe są
nam niezbędne m.in. do zawiadomienia Cię o wpisaniu na listę studentów naszej uczelni albo do
wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia, oznaczenia stron umowy o świadczenie usług edukacyjnych, umożliwienia Ci udziału w zajęciach, seminariach, odbywania praktyk, składania zaliczeń
i egzaminów, w tym informowania Cię o terminach zajęć, seminariów, praktyk, zaliczeń, egzaminów, weryfikacji i oceny osiąganych przez Ciebie efektów uczenia się, pobierania opłat, informowania Cię o zmianach w regulaminie studiów, programie studiów, umożliwienia Ci korzystania z naszego systemu biblioteczno-informacyjnego, umożliwienia Ci kontaktu z naszymi nauczycielami akademickimi. W powyższych celach Twoje dane osobowe przetwarzamy albo z uwagi na fakt, iż są one
niezbędne do wykonania zawartej przez nas umowy o świadczenie usług edukacyjnych (Art. 6 ust. 1
lit. b RODO) albo na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).



Do wykonania ciążących na nas prawnych obowiązków. Twoje dane osobowe przetwarzamy w
szczególności w celu:











prowadzenia dokumentacji dotyczącej studiów, w tym albumu studentów, teczek akt osobowych studentów, kart okresowych osiągnięć studentów, księgi dyplomów,
wydania Ci legitymacji studenckiej, prowadzenia rejestru legitymacji,
wydawania decyzji dotyczących przebiegu studiów,
sporządzania protokołów egzaminu dyplomowego,
sporządzania dyplomów ukończenia studiów, suplementów do dyplomów,
wydawania odpisów, wydruków, duplikatów odpowiednich dokumentów,
uwierzytelniania dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,
wprowadzania, aktualizacji, archiwizacji i usuwania danych ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (system teleinformatyczny, prowadzony
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego);
przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym
sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,
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wykonywania obowiązków statystycznych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w powyższych celach z uwagi na ciążące na nas prawne obowiązki wynikające w szczególności z odpowiednich przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861), ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 997, 1000, 1629 i 1669) (Art.
6 ust. 1 lit. c RODO).


Do prowadzenia monitoringu karier zawodowych naszych absolwentów. Uczelnia, w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy, prowadzi własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów. Robimy to na podstawie art. 352 ust. 14-16 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668) (Art. 6 ust. 1 lit c RODO).



Do dochodzenia praw i obrony. W przypadku, gdy zalegasz z zapłatą opłat za studia możemy być
zmuszeni do skorzystania ze środków ochrony prawnej w celu dochodzenia przysługujących nam
roszczeń. Jest to tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas, w związku z którym mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe niezbędne do tego celu (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe wprowadzamy do naszych systemów IT, w tym systemu IT wykorzystywanego przez
nasz Dziekanat, i tam je przechowujemy, aby mieć do nich łatwy dostęp, zawsze wtedy, gdy ich potrzebujemy. Twoje dane mogą być również przechowywane w pamięci elektronicznej legitymacji studenckiej. W
związku z tym, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku IT, mogą one być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania
systemów IT.

4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Nie tylko my przetwarzamy Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe udostępniamy różnym grupom
odbiorców, ale tylko wtedy, gdy ma to związek z celami, w których Twoje dane osobowe przetwarzamy lub
w związku z korzystaniem przez nas z systemów IT. Twoje dane osobowe udostępniamy firmom zewnętrznym, które świadczą dla nas różnego rodzaju usługi. Są to w szczególności: biuro księgowe, poradnia medyczna (realizująca badania dla kandydatów na studia i studentów), dostawcy systemów IT, w tym usług
związanych z ich utrzymywaniem, konserwacją, aktualizacją systemów IT, operatorzy pocztowi i kurierzy.
Twoje dane osobowe udostępniamy również organom administracji publicznej, w tym Ministrowi Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, innym podmiotom uprawnionym do korzystania z Systemu POL-on, z Jednolitego
Systemu Antyplagiatowego, a także podmiotom, które organizują praktyki, w których uczestniczysz.

5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez następujące okresy:
Rodzaj danych osobowych:
Dane osobowe zawarte w teczce akt osobowych studenta (z wyłączeniem danych osobowych zawartych w: kopii dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, dokumentach stanowiących podstawę przyjęcia
na studia, w akcie ślubowania, potwierdzeniach odbioru legitymacji studenckiej/ indeksu/ ich duplikatów)

Okres przechowywania:
Okres studiów oraz 50
lat od ukończenia studiów
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Dane osobowe zawarte w: kopii dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania
się o przyjęcie na studia, dokumentach stanowiących podstawę przyjęcia na
studia, w akcie ślubowania, potwierdzeniach odbioru legitymacji studenckiej/
indeksu/ ich duplikatów
Dane osobowe związane z monitoringiem karier zawodowych naszych absolwentów:
Brak przyjęcia na studia:

Okres studiów, dokumenty te brakuje się
niezwłocznie z chwilą
ukończenia studiów
10 lat od dnia ukończenia studiów przez
absolwenta
Dokumenty zwrócimy
Ci niezwłocznie, a ich
kopie będziemy przechowywać przez okres
do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji

6. Jakie masz prawa wynikające z RODO?
MASZ PRAWO W KAŻDYM CZASIE SPRZECIWIĆ SIĘ WOBEC PRZETWARZANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH. MOŻESZ TO ZROBIĆ JEDNAK TYLKO WTEDY, GDY ZAISTNIEJE SZCZEGÓLNA SYTUACJA
DOTYCZĄCA CIEBIE. MY MOŻEMY RÓWNIEŻ WYKAZAĆ WAŻNE, PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY, ABY
DALEJ PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE LUB ROBIĆ TO W ZWIĄZKU Z DOCHODZENIEM PRAW,
OBRONĄ.
Na podstawie RODO masz także prawo:









Żądać od nas abyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe (czyli masz tzw. prawo do bycia
zapomnianym). Z prawa tego możesz skorzystać w przypadkach opisanych w RODO, np. gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów, w których je przetwarzaliśmy lub gdy cofnąłeś
zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych i brak jest innej podstawy prawnej do
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
Dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje
dane osobowe, dostępu do nich oraz otrzymania od nas określonych informacji związanych z ich
przetwarzaniem.
Żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy Twoje dane osobowe są niekompletne.
Żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach opisanych w
RODO (np. gdy zakwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych).
Żądania od nas, abyśmy zapisali Twoje dane osobowe w pliku, w powszechnie dostępnym formacie
(np. .docx), w ustrukturyzowany sposób, i przesłali je wskazanemu przez Ciebie administratorowi,
ale tylko wtedy, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w wykonaniu zawartej przez nas umowy o świadczenie usług edukacyjnych i robimy to w sposób zautomatyzowany.
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo innego właściwego organu nadzorczego, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

Szczegółowe informacje na temat praw wynikających z RODO, znajdują się na naszej stronie:
https://apeiron.edu.pl/pl/rodo/.

7. Czy masz obowiązek udostępnić nam dane osobowe? Co z profilowaniem?
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w
sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861), jako kandydat na studia, masz obowiązek udostępnić
nam następujące dane osobowe:


informacje zawarte w dokumencie stanowiącym podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) - świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów
albo dyplom ukończenia studiów;



informacje zawarte w ankiecie osobowej zawierającej zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko,
datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka.

Udostępnienie nam powyższych danych osobowych stanowi warunek zawarcia z uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych.


Zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1668) w uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi
biblioteka; uczelnia może przetwarzać określone w jej statucie dane osobowe osób korzystających z
tego systemu.

Co do innych danych osobowych, nie istnieje przepis prawa na podstawie, którego byłbyś zobowiązany
udostępnić nam Twoje dane osobowe. Nie istnieje również żadna umowa pomiędzy nami, która zobowiązywałaby Ciebie do tego. Udostępnienie nam Twoich danych osobowych nie stanowi również warunku, od
którego spełnienia uzależnione byłoby zawarcie przez nas umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
Pamiętaj jednak, iż udostępnienie nam określonych danych osobowych może być dla Ciebie korzystne.
Przykładowo podanie informacji o Twoich dochodach, stanie zdrowia może mieć znaczenie dla uzyskania
pomocy materialnej. Poinformowanie nas, że jesteś osobą niepełnosprawną, umożliwi nam uwzględnienie
Twoich potrzeb we właściwej realizacji procesu dydaktycznego, a także pozwoli Ci starać się o stypendium
specjalne dla osób niepełnosprawnych.
Nie będziemy podejmować decyzji w stosunku do Ciebie w sposób automatyczny. Nie będziemy również
tworzyli profili Twojej osoby (np. nie będziemy analizowali Twoich preferencji, zainteresowań itp. wykorzystując do tego narzędzia, które automatycznie przetwarzają dane osobowe).
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