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OOŚŚWWII AADDCCZZEENNII EE  SSTTUUDDEENNTTAA  II   PPEEŁŁ NNOOLL EETTNNII CCHH    CCZZŁŁ OONNKK ÓÓWW  

RROODDZZII NNYY  SSTTUUDDEENNTTAA  OO  ZZAAPPOOZZNNAANNII UU  SSIIĘĘ    
ZZ  KK LL AAUUZZUULLĄĄ  II NNFFOORRMM AACCYYJJNNĄĄ  DDOOTTYYCCZZĄĄCCĄĄ  OOCCHHRROONNYY  

DDAANNYYCCHH  OOSSOOBBOOWWYYCCHH  
 

 Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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. U.UE L 119, z 4.5.2016, s. 1) Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
informuje, Ŝe:  
 

1) Od osoby wymienionej w nagłówku oświadczenia, uzyskaliśmy następujące dane 
osobowe dotyczące: matki/ojca/siostry/brata/męŜa/Ŝony/dziecka: imię, nazwisko, datę 
urodzenia, miejsce pracy lub nauki, źródła utrzymania. 

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Państwowej WyŜszej 
Szkoły Zawodowej w Tarnowie, siedziba w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8. 

3) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 
e-mail: inspektor_odo@pwsztar.edu.pl, tel. 14 63-16-643 

4) Uzyskane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie § 6 pkt 1 ppkt f, wyŜej 
wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, w celu udzielenia 
świadczeń pomocy materialnej/Domu Studenta, osobie wymienionej w nagłówku 
oświadczenia. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, niezwiązanym  
z realizacją procesu przyznawania świadczeń pomocy materialnej/Domu Studenta 
oraz procesu dydaktycznego, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych  
do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.   

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  
 - w przypadku przyjęcia na studia, lecz ich nie podjęcia – przez okres 5 lat, 
 - w przypadku rozpoczęcia studiów – przez okres 10 lat. 
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania  

oraz otrzymania ich kopii. 
8) Przysługuje Pani/Panu prawo złoŜenia skargi do organu nadzorczego  - gdy uzna 

Pani/Pan, iŜ przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. PE i R(UE). 
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