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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ I UDZIAŁEM W PROGRAMIE ERASMUS+ 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Krakowie reprezentowana przez Rektora z siedzibą przy ul. Straszewskiego 21-

22, 31-109 Kraków, zwana dalej Administratorem, Uczelnią lub AST.   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, do którego 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. 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do udziału 

w Programie Erasmus+ oraz udziału w Programie Erasmus+ (realizacja wyjazdu na 

studia/praktyki), a także działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Programu 

Erasmus+. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f 

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, t.j.  w celu podjęcia 

działań przed zawarciem umowy, a po jej zawarciu – w celu realizacji postanowień zawartej 

umowy, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku 

z zawartą umową, w szczególności z zakresu przepisów podatkowych, a w przypadku zawarcia 

umowy dotyczącej wymiany akademickiej – w celu realizacji procesu kształcenia w ramach 

wymiany akademickiej organizowanej przez AST, w zw. z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574 ze zmianami) oraz wydanymi na jej 

podstawie przepisami wykonawczymi. 

4. Dane osób zakwalifikowanych do udziału w Programie Erasmus+ będą przetwarzane na podstawie 

zawartej przez AST umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję (NA) oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 

oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE. 

5. Podanie danych jest niezbędne do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym i do uczestnictwa 

w Programie Erasmus+, odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości rekrutacji i udziału 

w tym Programie.  

6. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji (FRSE – operator Programu Erasmus+), uczelnia zagraniczna lub organizacja 

przyjmująca, do której student został zakwalifikowany na studia. 
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7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności 

nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku wyboru 

uczelni w Wielkiej Brytanii przekazanie danych osobowych będzie możliwe ze względu na tzw. 

klauzulę pomostową, zawartą w postanowieniach końcowych Umowy o handlu i współpracy 

między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony 

a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z drugiej strony.  

10. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania 

i ograniczenia przetwarzania. dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych 

(nieprawidłowych, niekompletnych, nieaktualnych), usunięcia (jeśli ustał cel ich przetwarzania, 

przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem) lub ograniczenia przetwarzania danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 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.  


