Klauzula informacyjna dla absolwentów – monitoring karier zawodowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
z siedzibą przy ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa (dalej UMFC), reprezentowany przez Rektora
Uczelni.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych UMFC, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania
danych osobowych w UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu: iod@chopin.edu.pl,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku
z prowadzonym monitoringiem karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie w celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku
pracy, prowadzonego na podstawie art. 352 ust. 14, 15 i 16 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce. (art.6 ust.1 lit. e RODO).
4. Podanie dalszych informacji w ankiecie i udział w badaniu jest dobrowolny.
5. Dane w zakresie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz adresu poczty
elektronicznej w celu wskazanym w pkt.3 będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat
od dnia ukończenia studiów przez absolwenta.
6. Dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników UMFC zaangażowanych w
realizację procesu monitorowania losów absolwentów.
7. Dane mogą zostać przekazane do podmiotów przetwarzającym dane osobowe w imieniu
Administratora, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firm
odpowiedzialnych za obsługę systemów teleinformatycznych UMFC.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu – z zastrzeżeniem
przepisów prawa oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w tych przypadkach, gdy przetwarzanie
odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
9. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym
podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Pani/Pana dane nie będą również
przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
11. Wyniki prowadzonego monitoringu karier zawodowych absolwentów nie będą nigdzie
publikowane z wykorzystaniem danych identyfikujących osobę.

