
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  
 
Wypełniając obowiązek prawny określony w art. 13 RODO1, Polsko - Japońska Akademia 
Technik Komputerowych przekazuje następujące informacje:  

ADMINISTRATOR DANYCH  
Administratorem danych osobowych jest Polsko - Japońska Akademia Technik 
Komputerowych, ul. Koszykowa 86 (02-008) Warszawa, telefon: +48 22 58 44 500 (dalej: 
„PJATK” lub „Administrator”). 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w 
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres: 
iod@pjwstk.edu.pl. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych przez PJATK oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych. 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Cel przetwarzania: przeprowadzenie procesu rekrutacji na studia 
Okres przechowywania danych: 6 miesięcy liczonych od zakończenia procesu rekrutacji 
Podstawa prawna przetwarzania danych: dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

Cel przetwarzania: przechowywanie kopii dokumentów dostarczonych w ramach rekrutacji w 
celu ułatwienia ponownej aplikacji w przyszłych rekrutacjach 
Okres przechowywania danych: 2 lata od zakończenia procesu rekrutacji 

Podstawa prawna przetwarzania danych: prawnie uzasadniony interes  osoby 
zainteresowane ponownym przystąpieniem do procesu rekrutacji mogą do niego przystąpić 
bez potrzeby ponownego wysyłania kopii dokumentów dostarczonych w ramach rekrutacji. 
 
Cel przetwarzania: realizacja działań marketingowych i reklamowych oraz wysyłanie informacji 
handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej - w szczególności w celu 
przekazywania oferty edukacyjnej oraz informacji o bieżącej działalności PJATK. 
Okres przechowywania danych: do czasu wycofania zgody 
Podstawa prawna przetwarzania danych: dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  
Dane przetwarzane będą przez pracowników PJATK i/lub przez osoby zatrudnione przez PJATK 
na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora 
upoważnień do przetwarzania danych osobowych.  
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia lub 
jeżeli wymaga tego przepis obowiązującego prawa lub gdy Administrator posiada inną 
podstawę prawną.  

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE KANDYDATOWI NA STUDIA  

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016r. L 119/1)  
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Na zasadach określonych przez RODO (w zależności od celu i podstawy prawnej) Kandydat 
ma prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych,  ich 
sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma także 
prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. W celu skorzystania z przysługujących uprawnień należy skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych (iod@pjwstk.edu.pl).  

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH  
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

PRZETWARZANIE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY  
Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
podlegały profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO. 
 
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przystąpienia 
do procesu rekrutacji. 
 
 




