INFORMACJE DLA STUDENTÓW
AKADEMII SZTUK TEATRALNYCH IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE
(dalej zwanej AST lub Uczelnią)
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
1. Administratorem danych osobowych Studentów AST jest Akademia Sztuk Teatralnych im.
Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków.
2. Dane osobowe Studentów AST są przetwarzane w celu: realizacji procesu kształcenia z
uwzględnieniem specyfiki kształcenia artystycznego, dokumentacji przebiegu studiów, ustalania
i wypłacania ewentualnych świadczeń (nagród, stypendiów), wydania legitymacji studenckiej,
wykonania przez Administratora (AST) obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i
statystycznych, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce.
3. Dane są przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na AST, wynikającego w szczególności z ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższymi nauce wraz z aktami wykonawczymi oraz wydanych w AST na podstawie ustawy
przepisów wewnętrznych,
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - przetwarzanie danych na podstawie zgody wyrażonej przez
Studenta, w zakresie danych wykraczającym poza dane osobowe niezbędne dla celów
wynikających z procesu kształcenia,
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów administratora, w zakresie wykraczającym poza określone
powyżej.
4. Zgodnie z przepisami RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej,
AST przetwarza następujące kategorie danych osobowych Studentów:
a) imiona i nazwisko,
b) adres pocztowy: zamieszkania, korespondencyjny,
c) numer PESEL, data i miejsce urodzenia,
d) imiona rodziców,
e) obywatelstwo,
f) płeć,
g) wizerunek,

h) dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta, w tym dane o miejscu
zamieszkania przed rozpoczęciem studiów, dotychczasowym wykształceniu, przebiegu studiów,
i) dane kontaktowe niezbędne do realizacji kształcenia (numery telefonów, adres poczty
elektronicznej),
j) w wypadku, gdy Student będzie ubiegać się o dodatkowe świadczenia - dane wymagane dla
ich uzyskania (dane o sytuacji rodzinnej i majątkowej).
5. Dane osobowe Studentów mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na
zlecenie AST (np. firmom świadczącym usługi wsparcie technicznego w systemach
informatycznych: dziekanatowym, księgowym), organom lub podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom,
organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o
stosowną podstawę prawną, innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji celów
określonych w pkt 2.
6. Okres przetwarzania danych: dane osobowe Studentów AST przetwarza do zakończenia
procesu kształcenia, a następnie przechowuje: dane zawarte w teczkach osobowych przez
okres 50 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane uzyskane na podstawie zgody - do
momentu odwołania zgody. Dane osobowe absolwentów (imiona i nazwisko, adres do
korespondencji, adres poczty elektronicznej), w celu prowadzenia przez AST monitoringu ich
karier zawodowych, Uczelnia może przetwarzać nie dłużej niż 10 lat od zakończenia studiów.
7. Każdy Student AST ma prawo do żądania od administratora (AST w Krakowie): dostępu do
swoich danych osobowych, sprostowania danych (nieprawidłowych, niekompletnych,
nieaktualnych), usunięcia (jeśli ustał cel ich przetwarzania, cofnięta została zgoda na
przetwarzanie, przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem) lub ograniczenia przetwarzania
danych, 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). Prawa te Student może realizować kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych
(pkt 11) lub poprzez Dziekanaty AST.
8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wraz
z aktami wykonawczymi) jest niezbędne do realizacji kształcenia. W pozostałym zakresie
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których
zostały zebrane. Nie podanie tych danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
9. Dane Studentów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają
profilowaniu.
10. AST nie planuje przekazywania danych osobowych Studentów do państwa trzeciego, za
wyjątkiem wymiany akademickiej na podstawie umów z uczelniami lub instytucjami kultury,
wyjazdów w celu prezentacji pracy artystycznej, realizacji kursów, warsztatów.
11. Administrator danych osobowych (AST w Krakowie) powołał osobę nadzorującą
prawidłowość przetwarzania danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych), do której można
kierować pytania, wnioski, żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych, na adres:
dane.osobowe@ast.krakow.pl tel. 12 362 71 17, pocztą: Inspektor Ochrony Danych, AST
Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków.

