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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna 

w Bielsku-Białej informuje, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-

Humanistyczna w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej możliwy jest pod numerem tel. 33 8279344 lub adresem email 

iod@ath.bielsko.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia otrzymania stypendium 

socjalnego członkowi Pani/Pana rodziny oraz wykonania przez Administratora 

obowiązków informacyjnych archiwizacyjnych i statystycznych - na podstawie art. 6  

ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r.; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, 

 osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych, 

 podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się 

konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji  

w/w celów, zgodnie  z aktualnie  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania 

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb 

postępowania w sprawie pomocy materialnej tj. w sprawie stypendium socjalnego jest 

równoznaczne z rezygnacją z pomocy materialnej członka rodziny; 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne; 

9. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany 

i nie będą podlegały profilowaniu; 

10. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

Potwierdzam odbiór: 

 

 

…………………………… 

Imię  i nazwisko  
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