
Załączniki do Regulaminu o świadczenia dla studentów 

Załącznik nr 1 
RODO 

 
Klauzula informacyjna RODO 

dla studentów ubiegających się o przyznanie świadczeń materialnych 
 

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 dalej: RODO) informujemy, iż: 
 
1. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa  
z siedzibą w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 19 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni 
Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych, prowadzoną przez Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 36, NIP: 953-00-07-281; REGON: 272199522. 

2. Inspektor Ochrony Osobowych: 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych:  

a) pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl  
b) listownie na adres Uczelni: ul. Harcerzy Września nr 3, 40-659 Katowice. 

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna: 
1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej, w celach statystycznych i archiwalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 
niezbędne w celu złożenia i rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku niepodania 
danych lub niewyrażenia zgody, nie będzie możliwe przyznanie świadczenia. 

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO, tj.: 
 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

(w tym danych wrażliwych, tj.: informacji o stanie zdrowia, stopniu niepełnosprawności) do 
celów zainicjowania postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń, 
tj.: stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora lub 
zapomogi. 

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, tj.: wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego 
na zapewnieniu studentom i doktorantom wsparcia materialnego, zgodnie z art. 85 – 95 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem świadczeń dla studentów 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach; 

2) Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, np. w celu wyliczenia 
uzyskanej średniej ocen, liczby punktów i ustalenia listy rankingowej do stypendium rektora dla 
najlepszych studentów bądź ustalenia dochodu na członka w rodzinie studenta do stypendium socjalnego  

4. Kategorie danych, które będą przetwarzane:  
 imię (imiona) i nazwisko /imiona; 

 numer PESEL; 

 data urodzenia;  

 płeć; 

 obywatelstwo; 

 adres; 

 numer telefonu; 

 adres e-mail; 

 wykształcenie, rodzaj i nazwa ukończonej szkoły/uczelni; 

 imiona rodziców; 

 dochody studenta, członków jego rodziny, źródła ich uzyskiwania oraz informacje o stanie osobowym 
rodziny, w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne/zapomogę; 
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 stopień i rodzaj niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o stypendium dla osób 
niepełnosprawnych;  

 uzyskane wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, w przypadku ubiegania się 
o stypendium rektora dla najlepszych studentów.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach 
prawa i zapewniającym funkcjonowanie Uczelni. Dane mogą być przekazane innym uczelniom wyższym,  
w tym zagranicznym (w przypadku mobilności akademickiej), bankom, ubezpieczycielom, a także dostawcy 
studenckiej poczty elektronicznej. 

6. Okres: 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania studiów na Uczelni oraz do czasu 
przedawnienia roszczeń, a później przez okres wymagany przepisami prawa. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do treści danych;  

 sprostowania lub uzupełnienia danych; 

 prawo sprzeciwu; 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

 żądania zaprzestania przetwarzania – prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych jest 
konieczne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest konieczne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Żądanie zaprzestania 
przetwarzania będzie wiązało się z zakończeniem wypłaty świadczenia; 

 przenoszenia danych; 

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu zgodności  
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 
cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie osobowych jest równoznaczne z wycofaniem 
wniosku o przyznanie świadczeń.  

b) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez 
Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową z siedzibą w Katowicach, w celu przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej, a także w celach stycznych i archiwalnych.  

Informujemy, że Pana/Pani zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody należy przesłać 
do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@gwsh.pl.  

 

Katowice, …………………….………………………………. 
data i czytelny podpis studenta 

  


