
Zał.  Nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia  studentom

niepełnosprawnym  oraz  pracownikom  w  ramach  dotacji

budżetowej na zadania związane z zapewnieniem  warunków 

do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Dot. wniosku nr…………………………………….
                (Wypełnia Pełnomocnik Rektora 
                    ds. Osób Niepełnosprawnych)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja,  niżej  podpisana/ny  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dotyczących

niepełnosprawności  tzn.  orzeczonego  stopnia  niepełnosprawności,  rodzaju  niepełnosprawności,

danych kontaktowych (email, telefon, adres do korespondencji)

………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

przez  Administratora  Danych  -  Państwową  Wyższą  Szkołę  Wschodnioeuropejską  w  Przemyślu,  
ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl 

w celu rozpatrzenia wniosku o wsparcie jak również wydatkowania  dotacji z budżetu państwa na

zadania związane ze stworzeniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w

procesie kształcenia, w tym:
1) rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych;
2) podejmowanie  działań  zmierzających  do  likwidacji  barier  uniemożliwiających  osobom

niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej; 
3) usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych; 
4) kształtowanie  wolnego  od  stereotypów  wizerunku  osób  niepełnosprawnych  

w społeczności studenckiej; 
5) reprezentowanie  interesów  niepełnosprawnych  studentów  przed  organami  Uczelni  

i na zewnątrz;
6) zapewnienie  wsparcia  i  opieki  studentom  niepełnosprawnym,  których  stan  zdrowia  lub

sytuacja osobista może mieć wpływ na przebieg procesu kształcenia; 
7) stworzenie  banku  informacji,  w  szczególności  na  stronie  internetowej  Uczelni,  

o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych będących w możliwości Uczelni oraz poza
nią;

8) przygotowanie kadry Uczelni do pracy z niepełnosprawnymi studentami 

Zgodę  wyrażam  dobrowolnie  i  bezterminowo.  Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  klauzulą
informacyjną RODO, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, 
o możliwości sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzanych danych oraz 
o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych.

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę
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Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając  z  przysługującego  mi  prawa,  niniejszym  odwołuję  z  dniem  ..................................
wyrażoną  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych   w  celu  wyżej  określonym,  w  nw.
zakresie: 
.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. .......................................
..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

...............................................................
                  /czytelny podpis/

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach udzielania wsparcia
studentom niepełnosprawnym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informujemy że:

1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  udzielania  wsparcia
studentom  niepełnosprawnym  jest  Państwowa  Wyższa  Szkoła  Wschodnioeuropejska  w
Przemyślu,  ul.  Książąt  Lubomirskich  6,  37-700  Przemyśl,  e-mail:  rektorat@pwsw.pl,  
tel.16 735 51 02.

2. Administrator  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych.  We  wszelkich  sprawach  związanych  
z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przez  Administratora  Danych  można  uzyskać
informację,  kontaktując  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod@pwsw.pl lub listownie na adres
wskazany w pkt. 1.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w   celu   udzielenia  wsparcia  studentom
niepełnosprawnym  oraz  pracownikom  dydaktycznym  współpracującym  ze  studentami
niepełnosprawnymi.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
dane dotyczące niepełnosprawności na etapie rozpatrywania wniosku  będą przetwarzane na
podstawie  zgody  wyrażonej  na  mocy  art.  9  ust.  2  lit.  „a”,  natomiast  z  chwilą  realizacji
wniosku (udzielania pomocy) dane będą przetwarzane na podstawie art.  9  ust.  2 lit.  ”g”
pozostałe  dane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  „c”  RODO  –  w  zakresie  nałożonego  na
Administratora obowiązku dokonania rozliczeń z otrzymanych dotacji  w związku z ustawą z
dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn.
zm.). Dane osobowe pracowników PWSW w Przemyślu będą przetwarzane na podstawie art.
6 ust. 1 lit. „b” RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych.
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Odbiorcami Państwa danych osobowych w przypadkach szczególnych mogą być podmioty
uprawnione  na  podstawie  przepisów  prawa  jak  również  inni  administratorzy  danych
osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność
pocztową  lub  kurierską.  Odbiorcami  Państwa  danych  mogą  być  również  uprawnione
podmioty kontrolujące lub prowadzące audyt w zakresie wykorzystania dotacji.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Administrator   nie  planuje  przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia
i  Liechtenstein)  lub  do  organizacji  międzynarodowych  mających  siedzibę   w  państwie
trzecim.

6. Czas, przez który dane osobowe będą przetwarzane.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celu w jakim zostały
zebrane i tak: - dane przetwarzane na etapie rozpatrywania wniosku będą przetwarzane do
czasu rozpatrzenia wniosku lub wycofania zgody na przetwarzanie danych sensytywnych,
- dane przetwarzane przez okres realizacji wniosku tj. udzielania wsparcia będą przetwarzane
przez  Administratora  do  czasu  zakończenia  udzielania  wsparcia  po  tym  okresie  będą
przechowywane  w  terminach  odpowiadających  terminom  wskazanym  w  odrębnych
przepisach prawa, w tym określonych w załączniku nr 1 do  Zarządzenia nr 9/2016 Rektora
Państwowej  Wyższej  Szkoły  Wschodnioeuropejskiej  w  Przemyślu  w  sprawie  jednolitego
rzeczowego wykazu akt PWSW w Przemyślu (kat. arch. B-5, symbol klasyfikacyjny 4542).

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu
następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane

są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie stosownego żądania do
Administratora  Danych  osobowych  na  adres  podany  na  wstępie,  z  dopiskiem  „Ochrona
danych osobowych".

8. Podanie Państwa danych   osobowych   w   zakresie   niezbędnym   do   realizacji  ww.
czynności  przetwarzania jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  do  rozpatrzenia wniosku o
udzielenie wsparcia. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkowało odmową udzielenia
wsparcia.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych
osobowych,  przysługuje  Państwu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
poddane profilowaniu.


