
 
 

Klauzula informacyjna dla osoby uczestniczącej w rekrutacji na studia podyplomowe 
oraz osoby przyjętej na studia podyplomowe 

 
1. Administrator danych osobowych 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Instytut Nauk Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, Nowy Świat 72 (dalej: INE PAN). Może  
Pani/Pan skontaktować się z nami  w następujący sposób: 
- listownie na adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 
- przez e-mail: inepan@inepan.waw.pl 
- telefonicznie: 22 657 27 07 
 

2. Inspektor ochrony danych 
 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych – Panią Barbarę Kubielas. Jest to osoba, z którą 
może się Pani/Pan  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z 
inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 
- przez e-mail: iod@inepan.waw.pl 
 
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
Instytut będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:  
- prowadzić rekrutację na studia podyplomowe.  
W przypadku przyjęcia na studia, dane słuchacza przetwarzane będą dla celów świadczenia 
usług edukacyjnych. 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  
- wykonanie umowy dotyczącej udziału w studiach podyplomowych zawartej pomiędzy  
Panią/Panem  z INE PAN,  
− Przepis prawa – ustawa o Polskiej Akademii Nauk przewidująca uprawnienia do 
prowadzenia przez INE PAN studiów podyplomowych na zasadach określonych w ustawie 
Prawo o szkolnictwie wyższym.  
− Przepis prawa – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym określająca zasady prowadzenia 
studiów podyplomowych.  
- Przepis prawa - przepisy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i archiwach przewidujący 
archiwizację dokumentów zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 
 
3.Okres przechowywania danych osobowych  
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 2 lat od przeprowadzania 
rekrutacji na studia podyplomowe bez względu na to, czy zostaniesz przyjęty na studia. Ten 
okres przechowywania wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Instytutu Nauk 
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 
 
W przypadku przyjęcia na studia, dane osobowe przetwarzane będą nadal dla celów 
świadczenia usług edukacyjnych od dnia zakończenia procesu rekrutacji do końca okresu 



świadczenia tych usług oraz przez okres 50 lat, licząc od roku, w którym ustało świadczenie 
usług edukacyjnych na rzecz słuchacza. 
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe: 
- zawarte w tekach osobowych oraz w ewidencji słuchaczy wieczyście jako materiały 
archiwalne, 
- zawarte w pracach dyplomowych oraz świadectwach uczestnictwa przez okres minimum 50 
lat, 
- przetwarzane w ramach technicznej obsługi studiów przez okres 5 lat. 
 
Te okresy przechowywania wynikają z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Instytutu Nauk 
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 
 
 
4. Odbiorcy danych  
Instytut będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe: Team4pm Sp. z o.o. oraz Arte Mio 
Monika Walczak 
 
5. Obowiązek podania danych  
Konieczność podania danych osobowych wynika z ww. podstaw prawnych oraz jest 
niezbędne do zawarcia umowy dotyczącej udziału w studiach podyplomowych. 
Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości 
zawarcia umowy oraz uczestnictwa w studiach podyplomowych. 
 
6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  
a. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
b. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  
c. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  
e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na 
Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane w 
zakresie zadania realizowanego w interesie publicznym. 
f. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan  przesłać te dane 
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego 
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, 
które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana 
zgody. 
 
 
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 


