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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Wypełniając i przesyłając nam kwestionariusz osobowy udostępniasz nam Twoje dane osobowe. 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: zdjęcie z wizerunkiem Twojej twarzy, 
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. 

 

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) 
422-30-68, adres e-mail: rektorat@apeiron.edu.pl, https://apeiron.edu.pl/pl/. 
 

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

  oceny, czy spełniasz warunki rekrutacji, 

  wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentów, które dostarczasz nam w związku z 
rekrutacją,  

  kontaktowania się z Tobą w trakcie rekrutacji, w tym w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących dokumentów, które dostarczasz nam w związku z rekrutacją,  

  poinformowania Cię o wyniku rekrutacji,  

  powiadomienia Cię o wpisaniu na listę studentów naszej uczelni albo wydania decyzji o 
odmowie przyjęcia na studia, 

  zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług edukacyjnych. 
 
Powyższe czynności wykonujemy w związku z wykonywaniem ciążących na nas obowiązków oraz 
przysługujących nam uprawnień wynikających 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). 
 
Twoje dane osobowe wprowadzamy do naszych systemów IT i tam je przechowujemy, aby mieć do 
nich łatwy dostęp, zawsze wtedy, gdy ich potrzebujemy. W związku z tym, że Twoje dane osobowe 
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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: dostawcy systemów IT, w tym usług związanych z ich utrzymywaniem, konserwacją, 
aktualizacją systemów IT, administrator naszej strony internetowej, deweloper naszej strony 
internetowej, operatorzy pocztowi i kurierzy.  
 

5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? 
 
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez następujące okresy:  
 

Rodzaj danych osobowych: Okres 
przechowywania: 

Przyjęcie na studia - ankieta osobowa przechowywana w teczce akt 
osobowych studenta  

Okres studiów oraz 50 
lat od ukończenia 
studiów 

Brak przyjęcia na studia Dokumenty zwrócimy 
Ci niezwłocznie, a ich 
kopie będziemy 
przechowywać przez 
okres do 6 miesięcy od 
zakończenia rekrutacji 

 

6. Jakie masz prawa wynikające z RODO? 
 
Na podstawie RODO masz 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. 

 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?  
 
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 Twoje dane osobowe zawarte w ankiecie osobowej, opisane w punkcie 1 tej Klauzuli 
informacyjnej. Udostępnienie nam powyższych danych osobowych stanowi warunek zawarcia przez 
Ciebie z uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych. 
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