Zgodnie z 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 – zwane
„RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały
Chrobrego 1-2, 70- 500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, am@am.szczecin.pl
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@am.szczecin.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest ustawa Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów
postępowania kwalifikacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne
do przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia. W przypadku nie podania danych, nie będzie
możliwe zrealizowanie ww. celu. Dla celów wykraczających poza proces rekrutacyjny
podstawą prawną jest wyrażona przez Państwa zgoda. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne i nie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, niemniej
jednak służy ochronie Państwa interesów i umożliwia szybki kontakt w sprawach związanych
z procesem kształcenia.
4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na podstawie umowy powierzenia
danych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
5. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji,
w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia
procesu rekrutacji na studia.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania – na zasadach określonych w art.
16-21 RODO.
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora
Ochrony Danych na adres:
Akademia Morska w Szczecinie
Inspektor Ochrony Danych
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
lub
iod@am.szczecin.pl
8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych
osobowych.

…………………………………………..
(podpis)

