
Klauzula informacyjna RODO dla osób wnioskujących o przeprowadzenie nostryfikacji 
dyplomu uzyskanego za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów  

na określonym poziomie 
1. Administrator danych osobowych  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może Pani/Pan 
skontaktować z administratorem w następujący sposób:  
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice  
2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl  
 
2. Inspektor ochrony danych  
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w 
następujący sposób:  
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice  
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl  
 
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c oraz 
e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych):  
- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; wykonanie zadania publicznego, 
polegającego na przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego na wniosek osoby ubiegającej się 
o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu 
dyplomowi i tytułowi zawodowemu oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym 
poziomie; dokonanie rozliczeń rachunkowo-księgowych wniesionej opłaty za przeprowadzenie 
postępowania nostryfikacyjnego, zgodnie z art. 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów 
ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie. 
 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie 
możliwe zrealizowanie ww. celu, tj. przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego, potwierdzenia 
ukończenia studiów na określonym poziomie i rozliczenia jego kosztów.  
 
4. Okres przechowywania danych osobowych  
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia postępowania 
nostryfikacyjnego, potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie oraz dla potrzeb 
rozliczenia jego kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a po jego zakończeniu w 
celach archiwalnych, zgodnie z kategorią archiwalną A, tj. wieczyście. Zobowiązują nas do tego 
przepisy prawa, tj. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Jednolity Rzeczowy Wykaz 
Akt oraz Instrukcja Archiwalna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  
 
5. Odbiorcy danych  
Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać podmiotom lub organom publicznym uprawnionym 
do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  
 
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;  
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2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz 
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;  
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje w szczególności, 
gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego 
przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania 
publicznego;  
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;  
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na 
Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie 
naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub 
realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu 
bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;  
6) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu;  
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
 
 
 
Katowice, data…………………….roku     Przyjąłem/am do wiadomości ………………….........................  

(czytelny podpis) 


