
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla eksternistycznych przewodów doktorskich 

 

Administrator danych 

Administratorem Państwa danych jest Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, 

ul. Smętna 12, 31-343 Kraków 

Z administratorem można kontaktować się: 

 listownie: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-

343 Kraków (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest 

korespondencja); 

 telefonicznie: +48 12 662 32 20, +48 12 637 40 22 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

mailowo pod adresem: iod@if-pan.krakow.pl   

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych 

osobowych przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk oraz korzystania 

przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji nt. procesu 

otwarcia i przeprowadzenia przewodu doktorskiego, przyjmowanie wniosków i innych dokumentów 

związanych z przewodem doktorskim. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wszczęcie i przeprowadzenia przewodu doktorskiego. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych jakie 

spoczywają na Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w związku z 

realizacją zadań określonych m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz 

wewnętrznych aktów wykonawczych obowiązujących Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja 

Polskiej Akademii Nauk (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1). 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących 

na administratorze, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Odbiorcy danych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy lub współpracownicy 

Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk .  

                                                             
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) 
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Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie 

określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych i zawrze 

umowy powierzenia. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji 

międzynarodowych.  

Prawa związane z przetwarzaniem danych 

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. 

prawo do: 

 dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych 

Podanie danych jest niezbędne do wszczęcia i przeprowadzenia przewodu doktorskiego. Podanie innych 

danych, które nie są niezbędne dla wszczęcia i przeprowadzenia postępowania jest dobrowolne. 


