INFORMACJE DLA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O UZYSKANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Z AKADEMII SZTUK TEATRALNYCH IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE
(dalej zwanej AST)
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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 (…) - „Rozporządzenie Ogólne”, tzw. RODO
Administratorem danych osobowych osób wnioskujących o uzyskanie informacji publicznej z AST
jest Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, z siedzibą przy ul.
Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków (zwana dalej AST lub Uczelnią).
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu rozpoznania wniosku o uzyskanie dostępu do
informacji publicznej z AST i udzielenie odpowiedzi. Dane niezbędne do udzielenie odpowiedzi to:
imię, nazwisko, adres pocztowy do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.
Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przetwarzanie danych jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu, w oparciu o podane dane nie są podejmowane decyzje
w sposób zautomatyzowany. Dane nie są przetwarzane poza granicami Unii Europejskiej.
Podane dane osobowe przechowywane będą do zakończenia postępowania w sprawie
rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, przez okres dwóch lat, a następnie
archiwizowane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną AST i ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do żądania od administratora (AST) dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia w dowolnym
momencie zgody na przetwarzanie danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, t.j.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania, a także żądanie ich
usunięcia może uniemożliwić rozpoznanie złożonego wniosku.
Administrator danych osobowych (AST) powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania
danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych Osobowych), do której można kierować pytania,
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