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INFORMACJA 

o przetwarzaniu danych osobowych zawartych we wnioskach studentów i doktorantów 

o przyznanie świadczeń przez 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

 

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 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)  

(Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”), 

informujemy, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych wnioskodawców i osób, których dane zostały 

podane z uwagi na konieczność uwzględnienia ich dochodu jest Uniwersytet 

Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 

30-084 Kraków, strona internetowa: www.up. krakow.pl). Z Administratorem Danych 

Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub 

pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym; 

2) Osoby, których dane dotyczą mogą skontaktować się z wyznaczonym przez 

Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania 

danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, 

pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, 

wskazany w pkt 1; 

3) Uczelnia przetwarza dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

oraz wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych 

wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z poźn. zm.) i aktów wykonawczych oraz przepisów 

dotyczących archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO. Uczelnia realizuje 

uprawnienia studenta określone w art. 86-104 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, a mianowicie prawo ubiegania się o: stypendium 

socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora, 

stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki 

w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą 

państwową ani samorządową osobą prawną, a także o: kredyt studencki, zakwaterowanie 

w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni, 

zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni. 
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4) Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym 

uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania. 

5) Administrator będzie przetwarzać zebrane dane osobowe przez okres niezbędny  

do realizacji ustawowych i statutowych zadań Uczelni, w tym przez czas trwania 

postępowania o przyznanie świadczeń, o których mowa w pkt 3, kształcenia oraz przez 

okres archiwizacji (kategoria archiwalna B5 - akta przechowywane są przez okres 5 lat  

- w jednolitym rzeczowym wykazie akt to klasa 431- Świadczenia dla studentów). 

Powyższe okresy przechowywania są ustalone na podstawie "Jednolitego rzeczowego 

wykazu akt" oraz "Instrukcji kancelaryjnej" i "Instrukcji archiwalnej". Dokumenty  

na Uczelni obowiązują od 1 stycznia 2010 r., zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora 

nr R-10/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. Ww. dokumenty zostały opracowane 

i uzgodnione z Archiwum Narodowym w Krakowie i przez tę instytucję zatwierdzone. 

Ponadto na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie 

Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. z 2019 r., poz. 496 z późn. 

zm.) w zw. z art. 353 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce: Rektor Uczelni: 1)   wprowadza dane do wykazu studentów w terminie 21 dni  

od dnia rozpoczęcia prowadzenia studiów; 2) aktualizuje dane w wykazie studentów,  

o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 8 ustawy, w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

semestru i roku studiów, a w przypadku studiów prowadzonych w rozliczeniu rocznym - 

od dnia zakończenia roku studiów, a pozostałe dane dotyczące studenta - w terminie 21 

dni od dnia uzyskania informacji o zmianie; 3) oznacza dane w wykazie studentów jako 

archiwalne w terminie 21 dni od dnia ukończenia studiów albo uprawomocnienia się 

decyzji o skreśleniu z listy studentów. Dane w wykazie studentów przechowuje się przez 

okres 20 lat, liczony od roku następującego po roku, w którym nastąpiło oznaczenie tych 

danych jako archiwalne. Po upływie tego okresu Rektor niezwłocznie usuwa dane 

archiwalne z wykazu studentów. Wykaz studentów obejmuje: 1)   imiona i nazwisko; 

2)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało; 3)   obywatelstwo; 4)   w przypadku 

cudzoziemców: a)  nazwę państwa urodzenia, b)  informacje o przyjęciu na studia i ich 

odbywaniu, c)  informacje o posiadaniu Karty Polaka; 5)   rok urodzenia; 6)   płeć; 

7)   miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś lub miasto; 8)   liczbę 

punktów ECTS uzyskanych przez studenta na studiach na każdym kierunku, poziomie 

i profilu; 9)   liczbę punktów ECTS, która w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się 

została zaliczona studentowi do danego programu studiów na określonym kierunku, 

poziomie i profilu; 10)  rodzaj przyznanych świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 

pkt 1-4 ustawy; 11)  informację o przyznaniu stypendium ministra; 12)  numer dyplomu 

ukończenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu; 13)  datę rozpoczęcia 

studiów, datę ich ukończenia i nazwę uzyskanego tytułu zawodowego albo datę skreślenia 

z listy studentów. Dostęp do danych zawartych w wykazie studentów przysługuje: 

1)   ministrowi, ministrom nadzorującym uczelnie, Państwowej Komisji Akredytacyjnej 

oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; 2)   rektorom oraz rektorom uczelni 

prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, 
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dotacje i inne środki z budżetu państwa - w zakresie danych dotyczących studentów 

kształcących się w kierowanych przez nich uczelniach; 3)   ministrowi właściwemu do 

spraw rodziny w celu: a)  umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji 

prawa do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa  

w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000 i 1544), b)  monitorowania sposobu realizacji świadczeń 

rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe  

lub wojewodów - w zakresie danych, o których mowa w art. 344 ust. 1 pkt 1, 2 i 13 

ustawy; 4)   wójtom, burmistrzom i prezydentom miast w celu weryfikacji prawa do Karty 

Dużej Rodziny - w zakresie danych, o których mowa w 344 ust. 1 pkt 1, 2 i 13, 4a) 

wojewodom - w celu prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia lub cofnięcia 

zezwolenia na pobyt czasowy, 4b) Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w celu 

prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt 

czasowy, w sprawie sprzeciwu, w przypadku, o którym mowa w art. 149b ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i konsultacji zgodnie z art. 68-71 tej 

ustawy, 4c) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oraz komendantom oddziałów 

Straży Granicznej i komendantom placówek Straży Granicznej - w celu realizacji ich 

zadań, w szczególności określonych w art. 1 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 października 

1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125 i 235) - w zakresie danych, 

o których mowa w ust. 1; 5)   innym podmiotom, jeżeli inne ustawy tak stanowią. 

6) Osoba, których dane dotyczą ma prawo, w zależności od podstawy prawnej 

przetwarzania, skorzystać z uprawnień przysługujących jej na podstawie przepisów 

prawa, w tym do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora 

Danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. Jeżeli dane są 

przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania 

następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych 

osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały  

lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich 

ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych przysługujących użytkownikowi,  

oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 

b) otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza 

kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę  

w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 

RODO); 

c) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia 

niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

d) usunięcia danych, jeżeli Administrator Danych nie ma już podstawy prawnej  

do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania 

(art.17 RODO); 

e) ograniczenia przetwarzania, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje 

prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi 

sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem  

a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając 

ograniczenia  ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już tych 
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danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła 

sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw 

sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

f) przenoszenia danych, czyli otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych 

osobowych ją dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania 

przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane  

na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej  

oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); 

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie 

uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jego 

szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator 

Danych dokonuje oceny istnienia prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których 

dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od 

interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać 

przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO); 

h) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji obowiązków 

ciążących na Administratorze. Zakres żądanych w formularzach i dokumentach danych 

jest ograniczony do niezbędnego minimum, którego granice określa ustawodawca 

w aktach prawnych w szczególności z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Pobrane 

dane nie będą wykorzystywane w innych celach niż realizacja zadań ustawowych 

i statutowych Uniwersytetu. Student może być zobowiązany do podania dodatkowych 

danych, w tym danych wrażliwych zgodnie z art. 9 ust. 2 RODO, z uwagi na konieczność 

realizacji przez Uczelnię jego uprawnień. 

8) Dane osobowe przetwarzane w celach określonych w niniejszej Informacji nie będą 

przekazywane bez zgody osób, których dane dotyczą do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

9) Złożenie wniosku o przyznanie określonych powyżej świadczeń wraz z załącznikami, 

które stanowią integralną część wniosku oznacza: 

 akceptację Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 

(Zarządzenie Rektora UP Nr R/Z.0201-58/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.). 

 zapoznanie się przez wnioskodawcę z niniejszą Informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych; 

 przekazanie niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobom, których dane 

zostały podane w treści wniosku lub jego załącznikach na podstawie art. 88 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który stanowi,  

że „wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego 

się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu:  
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1) uwzględnia się dochody osiągane przez: a) studenta, b) małżonka studenta,  

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, d) będące  

na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci 

pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim 

roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na 

wiek”. 

 

 

Kraków, 15 lipca 2019 r. 


