
   Załącznik nr1 
 Regulaminu Ustalania wysokości , przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

 

 
 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych  dla osób składających wnioski o stypendium socjalne  
 Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy   

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa 

Nowowiejskiego w Bydgoszczy (85-008), ul. Słowackiego 7. 
2. Na administratorze, o którym mowa w pkt. 1, ciąży obowiązek dochowania najwyższej 

staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie 
zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub 
bezprawnego rozpowszechniania. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu 
e-mail: iod@amuz.bydgoszcz.pl. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu przyznawania i 
wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz celach statystycznych. 

5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych są: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.2018.1668 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U.2018.1861 z późn. 
zm.), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.2018.2220 z późn. 
zm.), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. w 
sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz 
zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U.2017.1466) oraz inne wydane na podstawie 
cytowanej ustawy aktów wykonawczych, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach: 
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, statystycznych i archiwalnych.. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w tym wszelkich danych dotyczących Pani/Pana 
sytuacji materialnej i osobistej, a także dotyczącej Pani/Pana rodziny (i w niektórych 
przypadkach szczególnej kategorii danych, tj. informacji o niepełnosprawnym rodzeństwie), jest 
dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest koniecznym warunkiem przeprowadzenia 
postępowania o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego zwiększonego z 
tytułu zamieszkania. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom (jedynie w przypadku 
przyznania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu 
zamieszkania):  
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (system POL-on),  
 • Ośrodki Pomocy Społecznej,  
 • Administrator Programu Erasmus (Ministerstwo Rozwoju). 

8. Dane będą przechowywane przez okres studiów lub przez czas dochodzenia roszczeń 
związanych z pomocą materialną dla studentów oraz w archiwum po ukończeniu studiów przez 
50 lat.  

9. Poucza się jednocześnie, iż ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu a także do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


