
Klauzula informacyjna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

studenci  

Zgodnie art. 13 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 

(zwanego dalej RODO), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

ul.  Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa. Jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, 

celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych lub pytania dotyczące przysługujących 

uprawnień należy kierować mailowo do inspektora danych osobowych na adres: 

iodo@asp.waw.pl lub na adres: Działa Nauczania Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

ul.  Krakowskie Przedmieście 5; 00-068 Warszawa (mailowo: dn@asp.waw.pl).  

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizowanie procesu kształcenia 

zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Akademii 

(na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w niektórych przypadkach wykonywania zadań 

realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Akademii (podstawa prawna art. ust. 1 lit. e RODO), a  także realizacja prawnie 

uzasadnionych interesów Akademii (podstawa prawna: art.  6  ust. 1 lit. f RODO), w tym 

w  szczególności: 

 elektronicznej obsługi studenta w systemie informatycznym Akademus oraz informowania 

o przebiegu procesu dydaktycznego,  

 dostępu do zasobów bibliotecznych, 

 wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy szczególne, w tym dotyczące 

rozliczeń podatkowych i socjalnych wobec Urzędów Skarbowych i ZUS, 

 wypełnienia obowiązków wobec instytucji umożliwiających dostęp do programów 

europejskich typu Erasmus+, które są administratorami danych osobowych w  momencie 

aplikowania do programu – aplikowanie jest dobrowolne i podawane dane są wymagane 

przepisami odpowiedniego programu, 

 organizowaniu konkursów, festiwali i innych wydarzeń w których student będzie brał 

udział, 

 prowadzenia windykacji należności Akademii oraz niezwróconych książek z  biblioteki 

Akademii, 

 informowania o działalności Akademii, 

 w celach archiwizacyjnych, 

 dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy, 

 monitoringu wizyjnego na terenie Akademii. 

W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody 

udzielonej na podstawie  art.  6  ust.  1  lit. a) RODO, w celu określonym w treści tej zgody. 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: 

 podmiotom wspierającym Akademię w realizacji procesów operacyjnych, w tym 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Akademii, 
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 instytucjom upoważnionym z mocy prawa (tj. organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 

w  zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa), 

 w zakresie wyjazdów zagranicznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (programy 

Erasmus+), 

 w innych przypadkach przewidzianych prawem. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

wskazanych w pkt. 2, tj. przez okres: 

 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Akademii, w tym związanych 

z  przechowywaniem teczek akt osobowych (tj. 50 lat od daty ukończenia studiów), 

 realizacji przez Akademię jej prawnie uzasadnionych interesów, w  szczególności przez 

przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń, 

 nie dłuższy niż 10 lat od dnia ukończenia studiów przez absolwenta w zakresie dostosowania 

programu studiów do potrzeb rynku pracy, 

 archiwizacji danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

 do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a  także prawo 

przenoszenia danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać kontaktując się w sposób 

określony w pkt. 1. 

Zakres uprawnień oraz sytuacje w których można z nich skorzystać są określone przepisami 

prawa. Możliwość skorzystania z niektórych uprawnień może być m.in. uzależniona od 

podstawy prawnej, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

W związku z koniecznością ochrony danych osoby korzystającej z uprawnień jest konieczna 

jej poprawna identyfikacja. W związku z powyższym Akademia może żądać uwierzytelnienia 

tożsamości osoby żądającej udzielenia informacji. 

6. W zakresie, w jakim udzielona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności 

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

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów – jest obowiązkowe. Brak podania wymaganych danych może stanowić przeszkodę 

uniemożliwiającą realizację przepisów prawa.  

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celów, do których zostały zebrane. W przypadku niepodania danych osobowych nie 

będzie możliwe realizowanie tych celów.  

9. Akademia nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do danych 

osobowych. Ponadto Akademia nie planuje przekazywać danych osobowych do podmiotów 

spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych. 


