
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

na potrzeby przebiegu studiów (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 

Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są 

przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) dokumentowania przebiegu studiów; 

2) zrealizowania praktyki zawodowej przewidzianej programem kształcenia; 

3) zawarcia umowy o warunkach odpłatności; 

4) realizacji praw i obowiązków studenta związanych z działalnością w uczelnianych organizacjach 

studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych; 

na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 

1668)  oraz innych aktów prawnych regulujących te kwestie  – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO1; 

5) archiwizacji; 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z 16 września 2016 roku w 

sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554 z późn. zm.) - art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO1; 

6) generowania statystyk; 

na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 

1668) - art. 6 ust. 1 lit. f RODO1. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia kształcenia. 

Brak ich podania uniemożliwi uzyskanie statusu studenta.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na potrzeby ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego, a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być  udostępnione na podstawie 

przepisów prawa oraz do zakładu pracy, w którym realizowana jest praktyka zawodowa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej 

określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi 

obowiązującymi w Uczelni.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz 

z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

1) sprostowania danych; 

2) usunięcia danych; 

3) przenoszenia danych; 

4) ograniczenia przetwarzania danych. 

7. Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni. 

8. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.  

9. Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

Zapoznałam/zapoznałem 

 

………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

                                                           
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. U. UE.L.2016.119.1) 



 

 

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie moich danych osobowych: 

 
1. numeru telefonu: ……………………………………………………………………………………….…. 

(należy wpisać numer telefonu) 

 

2. adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………..… 
(należy wpisać adres e-mail) 

 w celu sprawnego realizowania zadań wynikających z przebiegu moich studiów oraz umożliwienia 

sprawnego kontaktu ze mną przez pracowników Uczelni 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora w zakresie 

przetwarzania moich danych osobowych na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. 

 

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

       /Miejscowość, data/              /czytelny podpis/ 

*niepotrzebne skreślić 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 

45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są 

przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sprawnego realizowania zadań wynikających z przebiegu 

Pana/Pani studiów oraz umożliwienia sprawnego kontaktu z Panią/Panem przez pracowników Uczelni na podstawie 

udzielonej przez Panią/Pana zgody. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. 

4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonego celu, 

przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni lub też do czasu 

wycofania zgody na ich przetwarzanie.  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wyżej określonego celu,  
a brak ich podania uniemożliwi sprawne realizowanie zadań wynikających z przebiegu Pana/Pani studiów oraz 

uniemożliwi sprawny kontakt z Panią/Panem przez pracowników Uczelni.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) przenoszenia danych. 

Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie 

obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

9. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


