
Szanowni Państwo, w myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (EU) 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 (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Ignacego 

Jana Paderewskiego ul. Święty Marcin 8761-808 Poznań 

dane kontaktowe: T: +48 61 856 89 00 (centrala); fax: +48 61 853 66 76 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

pod adresem e-mail: iod@amuz.edu.pl  

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa: ustawa  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668),  

§ 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września  

2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz 

potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, w związku z art. 6 ust. 1  

lit. e) RODO. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania  

o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu 

polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu. 

5. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

6. Państwa dane będą przechowywane przez okres 50 lat. 

7. Macie Państwo prawo do:  

 dostępu do treści swoich danych osobowych; 

 sprostowania swoich danych osobowych; 

 ograniczenia ich przetwarzania.  

8. Możecie wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza 

przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych 

osobowych, obowiązujące  w Rzeczpospolitej Polskiej. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku  

o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów za granicą. Konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości rozpatrzenia Państwa wniosku. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  


