INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE STOPNIA DOKTORA
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Administratorem w odniesieniu do dotyczących Pani/a danych osobowych jest SWPS
Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie („administrator”), adres:
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
Z administratorem można skontaktować się pisemnie na podany wyżej adres.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/a danych osobowych
pod adresem e-mail iod@swps.edu.pl lub pisemnie na adres administratora z dopiskiem „IOD”.
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora a następnie będą przetwarzane w celach archiwalnych.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c 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 (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), czyli niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, którym jest przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.
Odbiorcami danych będą pracownicy lub współpracownicy administratora zaangażowani
w prowadzenie postępowania, a także wyznaczeni recenzenci. Odbiorcami danych mogą być
także podmioty świadczące usługi na rzecz Uniwersytetu SWPS, w szczególności podmioty
świadczące usługi z zakresu archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usługi informatyczne
czy usługi kurierskie lub pocztowe.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat od zakończenia postępowania
w sprawie nadania stopnia doktora. Okres ten może zostać przedłużony jeśli administrator uzna,
że przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do Pani/a danych osobowych;
b) sprostowania Pani/a danych osobowych;
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/a danych osobowych.
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ich ochronie, ma
Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
W przypadku ubiegania się o nadanie stopnia doktora podanie danych jest wymogiem
ustawowym – osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora jest zobowiązana do ich podania.
Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia wniosku i nadania stopnia
doktora.
Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.

