
Klauzula informacyjna 
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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, 
iż: 
1)  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jestAkademia Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować pod 

adresem: iod@asp.krakow.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanew celu przyznania i wypłaty stypendium 

twórczego  Santander Universidades oraz w celu wypełnienia ciążących na uczelni 
obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b i c RODO), 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu jakim jest 
przyznanie i wypłata stypendium - bez podania danych osobowych nie będzie możliwe 
realizowanie tych celów.  

5) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania 
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy 

przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody 
c) przenoszenia danych 

d) wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania  
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. 

6) Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie Administratora (podmiotom przetwarzającym) m.in. przedstawicielom Fundatora 
– Banku Santander Consumer Bank S.A., dostawcom usług IT i innym podmiotom 
przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora - przy czym takie 
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem.Odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych będą ponadto wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

7) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres niezbędny do wypłaty 
stypendium. Następnie będziemy przetwarzali Pani/Pana do momentu wygaśnięcia 
ciążących na nas obowiązków prawnych, a także do upływu terminów przedawnienia 
ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych określonych przepisami prawa. 

8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez 
administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.  

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
w formie profilowania.  

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 


