
 

 

Klauzula informacyjna –  

przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją na 

studia podyplomowe „Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego” 
 

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), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia 
Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy 
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować 
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania rekrutacyjnego na studia 
podyplomowe „Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego” oraz 
w przypadku przyjęcia na studia – obsługi procesu kształcenia na podstawie 
przepisów prawa w tym ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym wraz z aktami wykonawczymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

b) zawarcia umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Wojskową Akademią 
Techniczną w związku z podjęciem kształcenia na studiach podyplomowych 
„Kompetencje informatyczne nauczyciela akademickiego” (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO); 

c) archiwalnym, w tym prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej na 
podstawie obowiązku prawnego wynikającego m.in. z art. 74 ustawy o 
rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

d) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. c, e 
RODO); 

e) zapewnienia Pani/Panu dostępu do informacji o działalności Uczelni, w tym 
oferty dydaktycznej na podstawie dobrowolnej zgody (art. ust. 1 lit. a RODO). 

4. Podanie danych jest wymogiem umownym, jednak konieczne do realizacji celów 
do jakich zostały zebrane. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania rekrutacji, a 
po jej zakończeniu przez 5 lat. W przypadku przyjęcia na studia dane będą 
przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji kształcenia, a po jego zakończeniu 
zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz  
z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 



zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe 
informacje. 

……………………………………………………… 

Miejscowość, data, czytelny podpis 


