
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w 
Kielcach Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Świętokrzyskiej możliwy jest pod 
numerem tel. nr. 41 3424367 lub adresem email (adres email)  iod@tu.kielce.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w sprawach dotyczących: 

− rekrutacji kandydatów na studia, 
− dokumentowania przebiegu studiów, 
− recenzowania osiągnięć naukowych w postępowaniach o nadanie stopnia doktora lub 

tytułu naukowego doktora habilitowanego, 
− udzielania pomocy materialnej – stypendiów, zapomóg, miejsc w domu studenckim, 

itp., 
− nawiązywania kontaktów ze studentami w sprawach związanych z tokiem kształcenia, 
− wykonywaniem przez uczelnię obowiązków sprawozdawczych, 
− wykonywania obowiązku rachunkowo-podatkowych oraz rozliczeń finansowych, 
− udostępniania zasobów bibliotecznych, 
− dokumentowania zatrudnienia, 
− udzielania pomocy materialnej pracownikom uczelni, ochrony interesów administratora, 

w tym dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań spornych, postępowań przed 
organami władzy publicznej. 

b) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO w sprawach dotyczących: 
− realizacji projektów edukacyjno-informacyjnych dla studentów, 
− nawiązywania kontaktu z potencjalnymi prelegentami i uczestnikami konferencji, 

sympozjów, seminariów lub wydarzeń o profilu naukowym lub popularyzującym naukę 
w celu ich zaproszenia, 

− uczestnictwa w konferencjach, sympozjach seminariach lub wydarzeniach w tym 
przetwarzania wizerunku w ramach dokumentacji tych aktywności, 

− stosowania monitoringu wizyjnego, 
− przetwarzania danych osobowych absolwentów w ramach: 

• monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów, 
• informowania absolwentów o możliwości podejmowania dodatkowych aktywności 

edukacyjnych. 
c) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w sprawach dotyczących: 

− przetwarzania danych osób reprezentujących kontrahentów, 
− przetwarzania danych kontaktowych osób fizycznych wskazanych  

w umowach, których stronami są osoby prawne, 
− przetwarzanie danych pozyskanych z monitoringu systemów informatycznych oraz 

monitoringu poczty elektronicznej. 
d) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w sprawach dotyczących: 

− dane osobowe niezrekrutowanych kandydatów, na studia lub na studia doktoranckie 
albo na studia podyplomowe, 

− dane osobowe uczestników wydarzeń i programów mobilności naukowej,  
− dane osobowe kandydatów do pracy w zakresie wykraczającym poza katalog 

określony w Kodeksie pracy. 
e) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w sprawach dotyczących: 



− współpracy z nauczycielami akademickimi na podstawie umów cywilnoprawnych, 
− współpracy z recenzentami w procesach wydawniczych oraz postępowaniach o 

nadanie stopni i tytułów naukowych na podstawie umów cywilnoprawnych, 
− współpracy z innymi osobami na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w oparciu o 

stosunek prawny wolontariatu, 
− realizacji  studenckich programów mobilności oraz praktyk studenckich, 
− kooperacji z dostawcami będącymi osobami fizycznymi, w tym- osobami fizycznymi 

prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, poprzez zawieranie umów, 
− kształcenia w ramach tzw. innych form kształcenia (np. kursy dokształcające, szkoły 

letnie) na podstawie zawieranych umów. 
 

4) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za 
wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa. 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach o 
zasobach archiwalnych. 

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych . 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora 
niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.    

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa a w pozostałych 
przypadkach dobrowolne. 


