
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych osób zainteresowanych kursem dokształcającym (zwanym dalej 

kandydatami) oraz uczestników tego kursu jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 

Białystok, nr tel. 85 745 70 00, adres e-mail uniwersytet@uwb.edu.pl. 

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@uwb.edu.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok. 

3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na kurs 

dokształcający na Uniwersytecie w Białymstoku, a w przypadku przyjęcia na wybrany kurs, dane 

osobowe są przetwarzane w celu dokumentowania przebiegu kursu, do celów kontaktowych, 

statutowych, archiwalnych, statystycznych, jak również w celu rozliczania płatności i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, czego podstawą prawną jest 

art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a także art. 6 ust.1 lit a w 

odniesieniu do numeru telefonu oraz płci. 

4. Podanie danych na etapie rekrutacji na kurs jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu 

rekrutacji. Niepodanie tych danych może skutkować tym, że proces rekrutacji na kurs może być 

utrudniony lub niemożliwy. W przypadku przyjęcia na wybrany kurs, podanie danych jest niezbędne w 

zakresie, w jakim obowiązek ich przetwarzania przez Administratora wynika z przepisów prawa lub jest 

to nieodzowne do prawidłowego przebiegu kursu, a w pozostałym zakresie dobrowolne. 

5. Dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku usługi 

informatyczne, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. W szczególności dane mogą 

być przekazane do Microsoft Corporation, w zakresie niezbędnym do obsługi narzędzi w ramach usługi 

Microsoft Office 365. Dane osobowe są przechowywane na terenie Unii Europejskiej, jednocześnie ze 

względu na fakt, że Microsoft Corporation jest podmiotem podejmującym działania o zasięgu 

ogólnoświatowym, dopełniono również wymaganych prawem procedur dotyczących przetwarzania 

danych poza obszarem EOG. 

6. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres poprzedzający rozpoczęcie kursu, a w 

wypadku, gdy dany kurs nie zostanie uruchomiony, a kandydat wyrazi zgodę na udział w kolejnej 

rekrutacji, jego dane będą przechowywane do czasu zakończenia naboru na kolejną edycję kursu. W 

przypadku przyjęcia na wybrany kurs dane osobowe uczestników kursu będą przechowywane przez 

okres trzech miesięcy po zakończeniu kursu. 

7. Kandydat i uczestnik kursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

8. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – kandydat i 

uczestnik kursu posiada uprawnienie do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie udzielonej zgody, 

kandydatowi i uczestnikowi kursu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
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