
Załącznik nr 3  

Polityka prywatności przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych gromadzonych i wykorzystywanych przez Centrum 
Kształcenia na Odległość (CKnO) jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 
Niniejsza polityka prywatności jest częścią „Regulamin korzystania z cyfrowych 
zasobów Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu”. Akceptacja regulaminu oznacza akceptację polityki prywatności. 

2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w CKnO jest możliwy 
drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ckno@upwr.edu.pl, lub telefoniczny 71 320 
1899 

3. Osobą sprawującą nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzania danych 
osobowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jest inspektor danych 
osobowych dostępny pod adresem e-mail: iod@upwr.edu.pl 

4. Dane osobowe są zbierane na potrzeby prowadzenia i udoskonalania procesu 
dydaktycznego oraz w celach naukowych. Wykorzystywane są wyłącznie do 
wygenerowania kont, przeprowadzenia kursu i identyfikacji użytkownika na Platformie. 
Są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem 
właściciela konta i uprawnionych osób po stronie Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. CKnO zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi 
osobowymi. 

5. Dane osobowe stanowią tzw. dane zwykłe, są to: imię i nazwisko, numer albumu, adres 
e-mail, rok oraz kierunek studiów, nazwa przedmiotu realizowanego w formie kursu e-
learningowego przez studenta, w danym roku akademickim, a także oceny  uzyskane w 
trakcie nauki.  

6. Dane osobowe, za wyjątkiem ocen, pobierane są z uczelnianego systemu USOS przez 
osoby upoważnione przez JM Rektora do ich przetwarzania.  

7. Oceny studentów są wprowadzane do systemu USOS przez nauczycieli akademickich 
prowadzących kursy e-learningowe. 

8. Dane osobowe są przechowywane fizycznie w zasobach technicznych Centrum Sieci 
Komputerowych (CSK) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przetwarzane są 
do zakończenia semestru, w którym były prowadzone zajęcia. Dane archiwizowane są 
zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. Informacja historyczna o logach wykorzystywana jest do doskonalenia 
procesu dydaktycznego i celów naukowych.  

9. W ramach prowadzenia procesu dydaktycznego dane osobowe nie są profilowane. 
Mogą być przekazywane do interfejsu usług zewnętrznych i znany jest ich zakres.  

10. Zasady przetwarzania danych osobowych są opisane w dokumencie wewnętrznym 
CKnO „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum 
Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” 

11. Użytkownik Platformy ma prawo do: 
a. dostępu do informacji na temat danych i do samych danych, 
b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, 
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
d. przeniesienia danych, 
e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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