
1  

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania przez 
Fundację Maspex stypendium naukowego dla studentów 
studiów doktoranckich 

Obowiązek informacyjny 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 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” lub „RODO”) 

pragniemy Państwa poinformować, iż: 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Maspex  z siedzibą w 

Wadowicach, przy ulicy Chopina 10, 34-100 Wadowice, wpisana do Rejestru 

Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ oraz do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia 

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000271206, NIP 5213429445, REGON 140888824. 

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: 

adres do korespondencji: Fundacja Maspex, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, nr tel.: 

+48 33 870 86 33, e-mail: info@fundacjamaspex.com. 

II. Zasady przetwarzania danych osobowych 

W przypadku, gdy Pan/Pani nie przekazał/a danych osobowych bezpośrednio 

Administratorowi danych osobowych, Administrator danych osobowych otrzymał 

Pana/Pani dane osobowe od uczelni - Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w 

Krakowie. 

Administrator danych osobowych przetwarza następujące Pana/Pani dane osobowe: 

imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres miejsca zamieszkania, 

inny wskazany adres, adres e-mail, nr telefonu. 

Dane osobowe wskazane powyżej będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do 

zawarcia i realizacji umowy i zgodnie z zasadą adekwatności. 

Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a 

niepodanie tych danych uniemożliwia zawarcie umowy. 

Stosownie do wymogów prawa, informujemy, że ze względu na potrzebę zapewnienia jak 

najwyższego poziomu usług IT, w tym bezpieczeństwa danych osobowych, dostęp do 

danych osobowych mogą mieć dostawcy usług IT spoza Europejskiego Obszaru 
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Gospodarczego („EOG”). Poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego 

zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu, Administrator danych osobowych 

dba, aby ww. 

dostawcy usług IT mieli dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym 

do realizacji przez nich usług (m.in. serwisowych) i przy zapewnieniu odpowiedniego 

stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 

a) współpracę z podmiotami w państwach, w odniesieniu do których została wydana 

stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia 

odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; 

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. 

W powyżej wskazanym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii 

informacji na temat stosowanych zabezpieczeń poprzez kontakt z Administratorem 

danych osobowych. 

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu. 

III. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) zawarcia oraz realizacji powyższej Umowy stypendialnej – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych 

związanych z realizacją powyższej Umowy stypendialnej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c) dochodzenia przez Administratora danych osobowych ewentualnych roszczeń 

związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy stypendialnej 

i/lub czynów niedozwolonych a także obroną przez takimi roszczeniami tj. w prawnie 

uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych – art. 6 

ust.1 lit.  f RODO; 

d) marketingowych, tj. promocji działalności Administratora danych osobowych,

 tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych 

osobowych 

– art. 6 ust.1 lit. f RODO. 

IV. Odbiorcy danych osobowych 

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 

a) osoby współpracujące z Administratorem danych osobowych w celu realizacji jego 

celów statutowych; 

b) fundatorzy oraz sponsorzy Administratora danych osobowych; 

c) podmioty, które świadczą usługi dla Administratora danych osobowych, w tym 

podmioty, którymi Administrator  danych  osobowych  posługuje  się  przy  
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wykonywaniu  umowy,  w szczególności podmioty świadczące usługi IT, podmioty 

zapewniające usługi transportu, przewozu, pocztowe, kurierskie, usługi doradcze oraz 

wspierające Administratora danych osobowych w dochodzeniu roszczeń oraz 

upoważnieni pracownicy w/w podmiotów; 

d) podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów

prawa powszechnie obowiązującego.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

a) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie, o której mowa w pkt. III

ppkt. a i c) powyżej – przez okres niezbędny do zawarcia oraz realizacji Umowy

stypendialnej oraz okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stypendialnej i/lub czynów

niedozwolonych;

b) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie, o której mowa w pkt. III

ppkt. b) powyżej – okres wymagany przepisami prawa, które nakładają określone

obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania danych osobowych;

c) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie, o której mowa w pkt. III

ppkt. d) powyżej do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

osobowych dla celów marketingowych.

VI. Prawa podmiotu danych

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia 

danych osobowych. 

Jeżeli celem przetwarzania danych osobowych jest marketing działalności Administratora 

danych osobowych może Pan/Pani w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania osobowych na potrzeby takiego marketingu. 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych 

osobowych odbywa się w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych 

osobowych lub osoby trzeciej osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym momencie 

wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec 

przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. 

Żądanie realizacji w/w praw może Pan/Pani zgłosić na adres e-mail lub na 

adres do korespondencji Administratora danych osobowych. 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych 

osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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