
Klauzula informacyjna i formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody Kandydata 
na studia podyplomowe 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

(klauzula informacyjna administratora) 
 
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 – RODO, Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), informujemy że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) 

z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków (dalej: „administrator” lub „UEK”). 
 
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych UEK: iod@uek.krakow.pl 
 
3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
W odniesieniu do kandydatów na studia podyplomowe: 

a. Cele przetwarzania 
▪ przeprowadzenie rekrutacji na studia podyplomowe 
▪ promocja, reklama i marketing bezpośredni dotyczący działalności UEK 
▪ realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora 

b. Podstawa prawna przetwarzania 
W zakresie rekrutacji na studia podyplomowe podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są 
art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 160 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane na 
podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO). Dane osobowe będą mogły być również 
przetwarzane w związku z ustalaniem i dochodzeniem / obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W odniesieniu do uczestników studiów podyplomowych: 
a. Cele przetwarzania: 

▪ realizacja programu kształcenia w ramach studiów podyplomowych 
▪ promocja, reklama i marketing bezpośredni dotyczący działalności UEK 
▪ realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności ustalanie 

i dochodzenie/obrona roszczeń 
b. Podstawa prawna przetwarzania: 

W zakresie realizacji programu kształcenia w ramach studiów podyplomowych podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych są art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 160, 163, 164 Ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO. W pozostałym 
zakresie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO). 
Realizacja przez administratora prawnie uzasadnionych interesów będzie podstawą przetwarzania 
danych osobowych stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

W odniesieniu do absolwentów studiów podyplomowych: 
a. Cele przetwarzania 

▪ badanie losów absolwentów studiów podyplomowych 
▪ promocja, reklama i marketing bezpośredni dotyczący działalności UEK 
▪ przekazywanie informacji o wydarzeniach związanych z działalnością organizacji 

absolwentów 
▪ realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności ustalanie 

i dochodzenie/obrona roszczeń 
b. Podstawa prawna przetwarzania 



Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO). Realizacja 
przez administratora prawnie uzasadnionych interesów będzie podstawą przetwarzania danych 
osobowych stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  

Pozostałe informacje dla osób, których dotyczy przetwarzanie: 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania wskazanych 
wyżej celów, w których zostały zebrane (w szczególności do zorganizowania procesu rekrutacji oraz 
przeprowadzenia kształcenia na studiach podyplomowych), czyli: 
a. w przypadku nie przyjęcia Pani/Pana na studia podyplomowe – przez okres niezbędny do 

zakończenia czynności administracyjnych związanych z procesem rekrutacji, nie dłużej jednak 
niż 6 miesięcy od daty złożenia dokumentów, a następnie zostaną zniszczone; 

b. w przypadku przyjęcia Pani/Pana na studia podyplomowe - przez okres wymagany 
odpowiednimi przepisami prawa, a następnie będą przechowywane w archiwum uczelni przez 
okres 50 lat. 

W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody dane będą 
przetwarzane przez okres realizacji celów, dla których Pani/Pana zgoda została udzielona lub do 
dnia odwołania zgody. 

 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności 

podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną administratora oraz 
innym podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy 
powierzenia albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora i podmiotom 
uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 

 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w przypadkach i na zasadach 
określonych w przepisach RODO. 

 
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych 

z Pani/Pana szczególną sytuacją, stosownie do art. 21 RODO. 
 
8. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
 
10. W zakresie określonym przepisami prawa, które regulują realizację procesu kształcenia na studiach 

podyplomowych podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub 
wynika z regulaminów wewnętrznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest Pani/Pan 
zobowiązana /-y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność 
przystąpienia Pani/Pana do procesu rekrutacji, a następnie podjęcia studiów podyplomowych. 

 
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi automatycznego podejmowania decyzji 

ani profilowaniu. 
 
 

 
  



 
Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

(w tym na wykorzystanie wizerunku) 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na: 

1. Przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Ekonomiczny Krakowie 
w następujących celach: 
a. promocji, reklamy i marketingu bezpośredniego dotyczącego działalności UEK 
b. badania losów absolwentów studiów podyplomowych 
c. przekazywania informacji o wydarzeniach związanych z działalnością organizacji absolwentów. 

2. Nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie 
mojego wizerunku i wypowiedzi, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym 
w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej), w celu promowania 
i reklamowania działalności Uczelni. 

3. Dla potrzeb promocji i reklamy działalności UEK mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju 
form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe 
i dźwiękowe z moim udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 
materiałów powstających w ramach promocji i reklamy działalności UEK – bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 
w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp. w ramach 
profilu Uniwersytetu Ekonomicznego lub powiązanego). 

5. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr 
osobistych. 

 
 
 
 
……………………….       ……………………………… 
Miejscowość, dnia        Podpis 


