Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób korzystających z poradni dla
kandydatów na studia na Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie – zgodnie z 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 (...)
– „Rozporządzenie Ogólne”, tzw. RODO
Administratorem danych osobowych osób korzystających z poradni dla kandydatów na
studia na Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie jest Akademia Sztuk Teatralnych im.
Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21 – 22, 31-109 Kraków (zwana
dalej AST).
Dane osobowe są ̨ przetwarzane przez AST wyłącznie w celu przeprowadzenia przez
Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie usługi w postaci
poradni dla kandydatów na studia w AST na Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie (zwanej
dalej poradnią). Dane niezbędne do skorzystania z poradni to: imię ̨ i nazwisko, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu.
Podstawę ̨ prawną przetwarzania danych stanowi art.6 ust.1 lit.a) RODO, tj. zgoda osoby,
która przekazuje swoje dane.
Dane osobowe nie będą ̨ udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe nie podlegają ̨ profilowaniu, w oparciu o podane dane nie będą ̨ podejmowane
decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie są ̨ przetwarzane poza granicami Unii
Europejskiej.
Dane osobowe przechowywane będą ̨ do zakończenia korzystania z poradni przez osobę ̨
przekazującą swoje dane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania, a także żądanie ich
usunięcia uniemożliwia uczestniczenie w poradni.
Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do żądania od administratora (AST) dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
Administrator danych osobowych (AST) powołał osobę nadzorującą prawidłowość
przetwarzania danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych), do której można kierować
pytania, wnioski, żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych, na adres:
dane.osobowe@ast.krakow.pl tel. 12 422 17, pocztą na adres: Inspektor Ochrony Danych,
AST Kraków, ul. Straszewskiego 21-22, 31- 109 Kraków.

