
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na 

studia podyplomowe  

1. Administrator danych osobowych 

 Administratorem Twoich danych osobowych będzie Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

z siedzibą w Warszawie, Nowy Świat 72 (dalej: Instytut). Możesz się z nami skontaktować w 

następujący sposób:  

- listownie na adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa 

 - przez e-mail: inp@inp.pan.pl  

- telefonicznie: 22 826 75 71 

 

2. Inspektor ochrony danych  

Inspektor ochrony danych w Instytucie to osoba, do której możesz się zwrócić w sprawach ochrony 

Twoich danych osobowych. Kontakt:  

a) e-mail: iod@inp.pan.pl  

b) pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w sekcji „Administrator danych”.  

 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  

Instytut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:  

a) przeprowadzić rekrutację na studia podyplomowe.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

 − Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – ustawa o Polskiej Akademii Nauk przewidująca 

uprawnienia do prowadzenia przez instytut w Polskiej Akademii Nauk studiów podyplomowych na 

zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

− Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określająca 

zasady prowadzenia studiów podyplomowych.  

b) świadczyć usługi edukacyjne – po zakwalifikowaniu się oraz podpisaniu umowy. Podstawą prawną 

przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) c) zarchiwizować 

dokumentację Twojej edukacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest przepis prawa (art. 

6 ust. 1 lit c RODO) – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określająca zasady prowadzenia 

studiów podyplomowych. 

4. Okres przetwarzania danych osobowych  

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres:  

a) przeprowadzania rekrutacji na studia podyplomowe w przypadku nieprzyjęcia na studia 

podyplomowe Twoje dane nie będą dalej przetwarzane;  

b) trwania umowy oraz przez 6 lat od jej zakończenia w przypadku przyjęcia na studia podyplomowe i 

podpisania umowy;  

c) 50 lat od zakończenia edukacji - w przypadku rozpoczęcia edukacji  

5. Odbiorcy danych  

Instytut będzie przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług informatycznych, którym 

zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

6. Obowiązek podania danych  

Konieczność podania danych osobowych wynika z obowiązku przeprowadzenia rekrutacji na studia 

podyplomowe. Konsekwencją niepodania przez Ciebie danych osobowych będzie brak możliwości 

uczestniczenia w rekrutacji i skorzystania z usług edukacyjnych na studiach podyplomowe 

przeprowadzanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.  

 

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  
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Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych – informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz 

kopii Twoich danych,  

b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  

c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

 e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną 

sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane w zakresie zadania realizowanego w 

interesie publicznym  

 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu  

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nie wykorzystuje Twoich danych do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie wykonuje profilowania.  

 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz że zostały naruszone 

przepisy RODO. 

 

 


