
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

w trakcie obrony rozprawy doktorskiej  

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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 

Nr 119, str. 1 ze zm.) (dalej zwane RODO) informujemy Państwa, że: 

1. Administratorem  przetwarzającym  Pani/Pana dane osobowe jest: Rektor-Komendant 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54, 

sgsp@sgsp.edu.pl); 

2. W  Szkole Głównej Służby Pożarniczej  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy przy użyciu poczty elektronicznej – 

poprzez adres e-mail: iod@sgsp.edu.pl lub listownie – poprzez adres korespondencyjny: ul. 

01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54; 

➢ do IOD w SGSP należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa 

danych osobowych przez SGSP; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, RODO, w celu 

świadczenia usługi edukacyjnej przez SGSP w tym przeprowadzenia obrony rozprawy 

doktorskiej z możliwością wzięcia w niej udziału online lub osobiście w Szkole Głównej 

Służby Pożarniczej, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), w ogłoszonym stanie epidemii (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 491 ze zm.); 

4. Dane osobowe uczestników obrony rozprawy doktorskiej transmitowanej w celu 

umożliwienia wzięcia udziału w niej uczestnikom w trybie online przetwarzane będą 

w aplikacji MS TEAMS. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych w sytuacji transmitowania obrony rozprawy 

doktorskiej mogą być firmy świadczące usługi wsparcia dla rozwiązań teleinformatycznych 

dla aplikacji MS TEAMS na podstawie stosownych umów oraz podmioty uprawnione do 

uzyskania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa; 

6. Jeśli obrona rozprawy doktorskiej będzie transmitowana w celu umożliwienia wzięcia  

w niej udziału w trybie online innym uczestnikom informujemy, że będzie ona rejestrowana 

w związku obowiązkiem prawnym określonym w art. 191 ust. 1a ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze 

zm.); 

Z nagrania przebiegu obrony rozprawy doktorskiej zostanie sporządzony protokół, który 

będzie przechowywany w aktach osobowych osoby ubiegającej się o stopień doktora. 

Nagranie przebiegu publicznej obrony rozprawy doktorskiej przechowuje się do czasu 

podjęcia przez Radę Dyscypliny Naukowej Inżynieria Środowiska, Górnictwo 

i Energetyka/Radę Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie uchwały w sprawie 

nadania stopnia doktora. 

Pani/Pana udział w obronie rozprawy doktorskiej przeprowadzonej w trybie online będzie 

traktowany jako wyrażenie zgody na nagrywanie przebiegu obrony rozprawy doktorskiej 

przeprowadzonej w trybie online z Pani/Pana udziałem w tym rejestrowanie Pani/Pana 

wizerunku; 
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7. Pani/Pan posiada prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu  

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych; 

8. W trakcie obrony rozprawy doktorskiej przeprowadzonej w trybie online, Pani/Pana dane 

osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; 

9. Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 

531 03 00, fax. 22 531 03 01 lub elektronicznie na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/) 

jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO; 

10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego 

powyżej celu. 
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