
 

 

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTA 

klauzula informacyjna 
 

 

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)  2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje: 

 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi                     

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź. 

 

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie: 

- udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

- art. 352 ust. 14, 15 i 16 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r. poz. 85                  

z późn.zm.) 

 

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iodo@asp.lodz.pl  

 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu monitoringu karier zawodowych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. 

Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.  

 

5. Dane mogą zostać przekazane do podmiotów przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 

umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie                      

w zakresie i celu ściśle wskazanym umową powierzenia danych.  

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej; nie będą profilowane. 

 

7. Zgodnie z art. 352 ust. 16 dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat od ostatniego etapu badania; Pan/Pani ma 

prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem. 

 

8. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje w postaci braku możliwości  prowadzenia z Pani/Pana udziałem 

monitoringu karier zawodowych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 

 

9. Każdemu kogo dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

 

10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 
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