Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących
w rekrutacji na studia podyplomowe
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy
ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: korespondencyjny
ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź, pok. 203; e-mail: iod@uni.lodz.pl
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
rekrutacji na studia podyplomowe.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa m.in. ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyjętych w Uniwersytecie aktów
wewnętrznych;
W przypadku przyjęcia na studia podyplomowe odrębnie poinformujemy Panią/Pana
o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych na etapie podawania przez
Panią/Pana danych przy zawieraniu umowy o warunkach odpłatności za studia
podyplomowe.
5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres przeprowadzania
rekrutacji na studia podyplomowe. W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe lub
rezygnacji z podjęcia studiów:
1) Kwestionariusz – zgłoszenia udziału w studiach podyplomowych zawierający
Pani/Pana dane osobowe będzie niszczony lub usuwany;
2) dokumenty złożone w toku rekrutacji kandydat odbiera w miejscu ich złożenia albo
są one odsyłane na adres podany przez kandydata w toku rekrutacji.
W przypadku przyjęcia na studia podyplomowe odrębnie poinformujemy Panią/Pana
o okresie przechowywania danych osobowych.
6.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane
osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie zawartej umowy
oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych – informacji o przetwarzaniu danych
osobowych oraz kopii danych,
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane w zakresie
zadania realizowanego w interesie publicznym;
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6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.
8. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych
osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w rekrutacji na studia podyplomowe
przeprowadzanej przez Uniwersytet Łódzki.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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 osobowych; Dz. U. UE L. 2016.119.1) – „RODO”.
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