Ochrona danych

Klauzula informacyjna dla Doktorantów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina (UMFC) jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Okólnik 2, reprezentowany przez Rektora Uczelni.
Administrator danych informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych
osobowych w UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl.
2. Państwa dane przetwarzane są w celu związanym z dokumentowaniem przebiegu studiów,
realizacją praw i obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa, w szczególności
z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2018, poz.917 z późn.zm.) spoczywających
zarówno na Pani/Panu jak i na UMFC, w tym również m.in. w celu rozliczeń finansowo –
księgowych związanych z opłatami za studia, przyznaniem miejsca w domu studenckim,
ubieganiem się o świadczenia pomocy materialnej, uczestnictwa w organizacjach doktoranckich
oraz dla celów archiwalnych i statystycznych związanych z ustawową działalnością UMFC.
3. W przypadku zbierania od Pani/Pana danych w zakresie, który nie został określony przepisem
prawa ani nie wynika z umowy lub wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze
będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na przetwarzanie tych danych. Brak zgody nie może
skutkować negatywnie dla Pani/Pana toku studiów, a w przypadku wyrażenia zgody będzie
można ją odwołać w dowolnym momencie bez podania przyczyny z zastrzeżeniem zachowania
zgodności przetwarzania z prawem, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
4. Pani/Pana dane są przetwarzane jedynie przez upoważnionych Pracowników UMFC,
zaangażowanych w procesy nauczania i czynności związane z celami wymienionymi w pkt.2.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą instytucje, które na mocy obowiązujących przepisów są
odbiorcami danych UMFC (np. MNiSW, MKiDN), podmioty i osoby świadczące na rzecz UMFC
usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne, obsługę systemów teleinformatycznych, systemu
bibliotecznego oraz inne podmioty, którym na mocy stosownych umów powierzono do
przetwarzania dane osobowe.
6. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez cały okres studiów, a także po jego zakończeniu przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji
(50 lat) lub w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej odwołania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie, wniesienia
sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania. Każde z tych praw będzie rozpatrywane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

8. W przypadku uznania, ze Pani/Pana nie są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
9. Realizacja praw, o których mowa w pkt 7 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony
danych UMFC (iod@chopin.edu.pl) lub kierując pisemny wniosek na adres siedziby UMFC.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym
podejmowaniem decyzji w tym w oparciu o profilowanie. Pani/Pana dane nie będą również
przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

