75.0200.78.2021
Zarządzenie nr 73
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 7 lipca 2021 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 22 czerwca 2020 roku w sprawie Funduszu Stypendialnego im. Franciszka
Mertensa
Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), działając
w uzgodnieniu z Samorządem Studentów UJ, zarządzam, co następuje:
§1
W Regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Franciszka Mertensa stanowiącym załącznik do
zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 czerwca 2020 roku w sprawie
Funduszu Stypendialnego im. Franciszka Mertensa wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) są finalistami krajowej olimpiady matematycznej lub informatycznej albo
uczestnikami jednej z następujących olimpiad międzynarodowych:
matematycznej (IMO), informatycznej (IOI), astronomicznej (IAO), fizycznej
(IPhO), lingwistycznej (IOL) lub zawodów międzynarodowych Romanian
Masters of Mathematics (RMM) albo uczestniczkami Europejskiej Olimpiady
Matematycznej Dziewcząt (EGMO) lub Europejskiej Olimpiady Informatycznej
Dziewcząt (EGOI).”;
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9
Zgodnie z art. 13 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, zwane dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1) administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Uniwersytet
Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ;
2) Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4,
31-110 Kraków, pokój nr 27. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail:
iod@uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 663 12 25 w dniach od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00;
3) dane osobowe uczestnika konkursu podane w zgłoszeniu do udziału w konkursie
przetwarzane będą:
a) w przypadku wszystkich uczestników – w celu organizacji, przeprowadzenia
konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w wykonaniu uzasadnionego

interesu
administratora
polegającego
na
wyłonieniu
zwycięzcy
w organizowanym konkursie,
b) w przypadku uczestnika będącego laureatem konkursu – w celu wykonania
obowiązków prawnych nałożonych na organizatora jako przyrzekającego
nagrodę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4) podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest niezbędne do wzięcia
udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości udziału w konkursie. W przypadku uczestników, o których mowa
w pkt 3 lit. b, podanie danych stanowi obowiązek prawny, a ich niepodanie
uniemożliwi nagrodzenie uczestnika;
5) dane osobowe uczestników, o których mowa w pkt 3 lit. a, nie będą udostępniane
podmiotom spoza załogi organizatora;
6) dane osobowe uczestników, o których mowa w pkt 3 lit. b, w zakresie imienia
i nazwiska zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych organizatora konkursu. Dane te będą także udostępniane
uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności w zakresie, w jakim
organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania obowiązków prawnych
nałożonych na organizatora jako przyrzekającego nagrodę;
7) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich (poza
Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych;
8) dane osobowe uczestników konkursu, o których mowa w pkt 3 lit. a, będą
przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu i przekazania informacji o jego
rozstrzygnięciu. Dane osobowe uczestników konkursu, o których mowa w pkt 3
lit. b, będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami podatkowymi,
a następnie w celach archiwalnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
9) uczestnik konkursu posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych
osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści
swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych
osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest
konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na
warunkach określonych w RODO;
10) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przedmiotem automatycznego
podejmowania decyzji ani profilowania;
11) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO.”;
3) w załączniku do Regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Franciszka Mertensa
pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przydzielenie na pierwszy rok studiów opiekuna naukowego wybranego przez
Dziekana Wydziału spośród pracowników Wydziału albo uczestników studiów
doktoranckich na Wydziale lub doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych UJ kształcących się w ramach programów doktorskich:
matematyka, informatyka lub informatyka techniczna. Na wniosek stypendysty, za
zgodą Dziekana Wydziału, opieka naukowa może być kontynuowana przez kolejne
lata studiów. Zmiana opiekuna naukowego możliwa jest w dowolnym momencie
studiów z inicjatywy Dziekana Wydziału lub na wniosek stypendysty za zgodą
Dziekana Wydziału;”.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel

