Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Konferencja Rektorów Akademickich
Szkół Polskich (KRASP), z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
Z administratorem w sprawach przetwarzanych danych osobowych można kontaktować się:
▪
▪
▪

listownie: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
telefonicznie: 22 55 20 352;
mailowo: biuro@krasp.org.pl.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
▪
▪

▪

▪
▪
▪

realizacji zadań i obowiązków wynikających ze Statutu KRASP oraz zadań i obowiązków
wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – art. 6 ust. 1 lit. c RODO1;
prowadzenia komunikacji z Państwem za pomocą poczty elektronicznej lub
telefonicznie, jeśli zainicjują Państwo taką komunikację – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze2);
poprawy jakości usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące
korzystania ze strony – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora polegający na ułatwieniu korzystania ze strony, poprawy jakości oraz
funkcjonalności świadczonych usług);
dołączenia do listy mailingowej – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą);
zawarcia i realizacji zawieranych umów – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
dochodzenia, obrony i ustalenia ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Gdy dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody na przetwarzanie zostaną Państwo
o tym odrębnie poinformowani.
Przypominamy jednocześnie, że:
▪ zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym
momencie wysyłając maila na adres: biuro@krasp.org.pl;
1

Rozporządzenie 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) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.)
2
Obowiązek prawny w szczególności wynika z:
▪ ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
▪ ustawa z dnia 16 lipca 2016 r. Prawo telekomunikacyjne;
▪ ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.

▪

wycofanie
przez
Państwa
zgody
nie
wpływa
na
zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej
wycofaniem.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadania w interesie
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w uzasadnionych przypadkach będziemy
przetwarzać Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcy danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy,
współpracownicy KRASP, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanym
zadaniem i obowiązkami służbowymi.
Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie
określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych z tymi odbiorcami została
podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do chwili realizacji celu, w którym dane zostały
zebrane, a następnie w przypadkach, które tego wymagają przez okres wskazany
w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez
RODO tj. prawo do:
▪ dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
▪ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
▪ usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
▪ sprzeciwu;
▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.
Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych
Podanie danych, które przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego jest
obowiązkowe, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie
danych osobowych podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może utrudnić lub
uniemożliwić realizację celów wskazanych wyżej.

