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ZASADY UDOSTĘPNIANIA PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM
DANYCH OSOBOWYCH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
PRZEZ AKADEMIĘ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO
W POZNANIU

§1
Dane osobowe studentów oraz absolwentów przetwarzane w Uczelni są przedmiotem
szczególnego traktowania i dbałości. Stanowią one jedno z ważniejszych aktywów wykorzystywanych w jej działalności. Uczelnia, jako administrator, jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo oraz przetwarzanie zgodne z prawem
§2
Administrator danych osobowych (Uczelnia) udostępnia dane osobowe podmiotowi trzeciemu na podstawie obowiązujących przepisów, a w tym art. 6 ust. 1 RODO.
§3
Podmioty uprawnione do występowania o udostępnienie danych osobowych
Niektóre podmioty posiadają podstawę prawną do wnioskowania o udostępnienie danych
osobowych. Podmiotami takimi są między innymi:

PODMIOT
Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Agencja Wywiadu

PODSTAWA PRAWNA

WYMAGANE

ustawa z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeństwa - pisemne upoważnienie
Wewnętrznego oraz Agencji - legitymacja służbowa
Wywiadu (tekst jednolity: Dz.
U. z 2020 r. poz. 27)

Komornik sądowy

ustawa z dnia 22 marca 2018
r. o komornikach sądowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020
r. poz. 121 ze zm.)

Policja

ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 - pisemne upoważnienie
r. o Policji (tekst jednolity: Dz. - legitymacja służbowa
U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.)

- pisemny wniosek

Prokuratura

ustawa z dnia 28 stycznia
2016 r. Prawo o prokuraturze
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019
r. poz. 740 ze zm.)

Sądy

Ustawa z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks
- pisemne postanowienie
postępowania cywilnego (tekst
sądu
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1575 ze zm.)

Służba Kontrwywiadu
Wojskowego
Służba Wywiadu
Wojskowego

- pisemne postanowienie
prokuratora

ustawa z dnia 9 czerwca 2006
r. o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie
- pisemne upoważnienie
Wywiadu Wojskowego (tekst - legitymacja służbowa
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.
687)

Straż Graniczna

ustawa z dnia 12 października
1990 r. o Straży Granicznej
- pisemne upoważnienie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 - legitymacja służbowa
r. poz. 305 ze zm.)

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych

ustawa z dnia 13 października
1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych
- pisemny wniosek
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020
r. poz. 266 ze zm.)
§4
Udostępnienie na wniosek podmiotu danych

1. Uczelnia jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na wniosek osoby, której dane
dotyczą - zgodnie z art. 15 RODO.
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
a także kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
3. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek
o udostępnienie danych osobowych można zażądać dodatkowych informacji
niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 pkt. 6
RODO).
§5
Udostępnienie na wniosek osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego
1. W przypadku wniosków kierowanych przez osoby lub podmioty trzecie, inne niż ujęte
treścią § 3 (np. pracodawca), udostępnienie danych możliwe jest wyłącznie
na podstawie pisemnej zgody podmiotu danych, którego żądanie udostępnienia
dotyczy.
2. Uczelnia nie ma uprawnień do udostępniania danych osobowych osobom
lub podmiotom trzecim na podstawie przesłanego drogą elektroniczną skanu zgody.
3. Niedopuszczalne jest przekazywanie/weryfikacja/udostępnianie danych osobowych
drogą telefoniczną bez pewności co do tożsamości rozmówcy.

§6
Zasady potwierdzania dyplomów i wykształcenia
1. Obowiązujące regulacje prawne nie pozwalają udzielać informacji o absolwentach
na wniosek dowolnych podmiotów trzecich.
2. Dowodem posiadania przez osoby kształcące się na naszej Uczelni właściwych
kwalifikacji są dyplomy wydawane na podstawie przepisów.
3. Uczelnia nie weryfikuje informacji na temat osób, które studiowały, nie udziela też
informacji, jeśli nie zwraca się o nie sam student lub absolwent. Uczelnia
nie wystawia opinii czy referencji itp.
4. W przypadku wątpliwości co do autentyczności dyplomu lub kwalifikacji studenta
lub absolwenta podmiot wnioskujący może wykorzystać odrębne przepisy prawa
dotyczące autentyczności dokumentów.
5. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu udziela
swoim studentom oraz absolwentom odpowiednich zaświadczeń o przebiegu
i zakończeniu studiów. Zachowuje przy tym prawo do weryfikacji tożsamości osoby
występującej o wydanie jej zaświadczenia.
.

