
Obowiązek informacyjny dla studentów  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA w 
Białymstoku, 15-875 Białystok, ul. Krakowska 9, działająca na podstawie wpisu do Rejestru 
Uczelni Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 266; REGON 
052204334, NIP 542-28-06-515. Kontakt: biuro@wsmed.pl 

2. Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się, pisząc na adres: 
inspektor@ochronadanych.hub.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zapisów Rozporządzenia 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), tj. na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c) oraz na podstawie art. 9 ust 2 lit b) – w przypadku stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych i zapomogi 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu prawidłowej realizacji wniosków o 
przyznanie świadczenia pomocy materialnej oraz przyznawania stypendiów specjalnych 

5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów 
prawa lub jeśli to jest niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji 
procesu rekrutacji, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Dane osobowe są niezbędne do zrealizowania działań na podstawie przepisów prawa (m.in. ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym). Ich niepodanie spowoduje brak możliwości 
uzyskania wsparcia materialnego ze strony Uczelni.  

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie przekazuje 
danych do państw trzecich. 
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