
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

ul. Krakowskie Przedmieście 5 

00-068 Warszawa 

................................................................... 

    (imię i nazwisko studenta/doktoranta*) 
 
 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. nazwy banku, nr rachunku 

bankowego oraz imienia i nazwiska właściciela konta**, w celu realizacji dyspozycji 

przekazywania stypendium na konto.  

 

 

 

…………………………………. 
(data i podpis studenta/doktoranta*) 

 

 
Zgodnie 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 (zwanego dalej RODO), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ul.  Krakowskie Przedmieście 5, 00-

068 Warszawa. Jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych lub 

pytania dotyczące przysługujących uprawnień należy kierować mailowo do inspektora danych osobowych na adres: 

iodo@asp.waw.pl. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja dyspozycji przekazania stypendium na konto – na  podstawie 

art.  6 ust. 1 lit. a) RODO tj.  wyrażenie zgody.  

3. Dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom upoważnionym z mocy prawa (tj. organom władzy publicznej oraz 

podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w  zakresie 

i  w  celach, które wynikają z przepisów prawa). Innym podmiotom dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody oraz: 

 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Akademii, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem 

danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej, 

 realizacji przez Akademię jej prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych 

przepisach okresy przedawnienia roszczeń. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich 

danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania a  także prawo przenoszenia danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać kontaktując się w sposób 

określony w pkt. 1. Zakres uprawnień oraz sytuacje w których można z nich skorzystać są określone przepisami prawa. 

Możliwość skorzystania z niektórych uprawnień może być m.in. uzależniona do podstawy prawnej, celu lub sposobu ich 

przetwarzania. 

6. W zakresie, w jakim udzielona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej 

zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, można wnieść 

skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do przekazywania stypendium na konto. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwe przekazanie stypendium.  

7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Na podstawie zgromadzonych danych osobowych nie będą 

podejmowane zautomatyzowane decyzje wywołujące istotne skutki prawne.  

8. Akademia nie planuje przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.  

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

** w przypadku, gdy właścicielem konta nie jest student/doktorant składający dyspozycję, należy zapoznać się z klauzulą informacyjną 

dostępną na stronie www Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod adresem www.asp.waw.pl/dane-osobowe/   
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