Obowiązki informacyjne
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Komisja Akredytacyjna z siedzibą
w Warszawie (00-515), przy ul. Żurawiej 32/34. Mogą się Państwo z nami skontaktować
poprzez wysłanie wiadomości na adres: pka@pka.edu.pl. W celu uzyskania szczegółowych
informacji na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym
Inspektorem Ochrony Danych – iod@pka.edu.pl. Dane będą przetwarzane przez okres
ustalony w przepisach dotyczących narodowego zasobu archiwalnego, zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt (w zależności od celu przetwarzania). Osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest
warunkiem realizacji celu przetwarzania.
Cele przetwarzania danych przez PKA:
- Realizacja zadań PKA, wskazanych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
w szczególności przeprowadzanie ocen. Przetwarzane dane: członków, ekspertów, sekretarzy
PKA, dane przekazane przez uczelnie, w tym nauczycieli akademickich, pracowników uczelni,
studentów, osób współpracujących. Podstawy prawne przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b, c lub
e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Odbiorcy danych: obsługujące
administratora firmy w zakresie IT (IT Omega Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), usług poczty
elektronicznej i hostingu (Microsoft Ireland Operations, Ltd. z siedzibą w Dublinie/Irlandia),
niszczenia dokumentacji papierowej (Archiv Cut s.c. z siedzibą w Zielonce), dostawca systemu
do głosowania (MWC Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu).
- Odpowiedź na korespondencję. Przetwarzane dane: osoby, które skontaktowały się z PKA
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej. Podstawy prawne
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Odbiorcy danych: obsługujące administratora firmy w zakresie IT (IT Omega Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie), usług poczty elektronicznej i hostingu (Microsoft Ireland Operations,
Ltd. z siedzibą w Dublinie/Irlandia), niszczenia dokumentacji papierowej (Archiv Cut s.c.
z siedzibą w Zielonce).
- Zamówienia publiczne. Przetwarzane dane: podmioty, które złożyły ofertę na ogłoszone
zamówienie publiczne. Podstawy prawne przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b lub c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Odbiorcy danych: obsługujące administratora
firmy w zakresie IT (IT Omega Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), usług poczty elektronicznej
i hostingu (Microsoft Ireland Operations, Ltd. z siedzibą w Dublinie/Irlandia), niszczenia
dokumentacji papierowej (Archiv Cut s.c. z siedzibą w Zielonce), platforma elektroniczna do
zamówień publicznych (Portal PZP Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).

- Przeprowadzanie rekrutacji. Przetwarzane dane: osoby, które wzięły udział w rekrutacji.
Podstawy prawne przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a, c lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych. Odbiorcy danych: obsługujące administratora firmy w zakresie IT
(IT Omega Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), usług poczty elektronicznej i hostingu (Microsoft
Ireland Operations, Ltd. z siedzibą w Dublinie/Irlandia), niszczenia dokumentacji papierowej
(Archiv Cut s.c. z siedzibą w Zielonce).
- Organizacja szkoleń, Forów Jakości, działania promocyjne. Przetwarzane dane: uczestnicy
wydarzeń organizowanych przez PKA. Podstawy prawne przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a, c lub
e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Odbiorcy danych: obsługujące
administratora firmy w zakresie IT (IT Omega Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), usług poczty
elektronicznej i hostingu (Microsoft Ireland Operations, Ltd. z siedzibą w Dublinie/Irlandia),
niszczenia dokumentacji papierowej (Archiv Cut s.c. z siedzibą w Zielonce).
- Zawieranie umów i współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Przetwarzane dane:
kontrahenci PKA i BPKA. Podstawy prawne przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b lub c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Odbiorcy danych: obsługujące administratora
firmy w zakresie IT (IT Omega Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), usług poczty elektronicznej
i hostingu (Microsoft Ireland Operations, Ltd. z siedzibą w Dublinie/Irlandia), niszczenia
dokumentacji papierowej (Archiv Cut s.c. z siedzibą w Zielonce).
Z uwagi na dany rodzaj sprawy wgląd do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do
tego organy publiczne.
Wyjaśnienie podstaw przetwarzania danych osobowych.
Artykuł 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim –
spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Zasadnicza część uzgodnień dotycząca współadministrowania danymi osobowymi
Polska Komisja Akredytacyjna i Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej są
Współadministratorami danych przetwarzanych w celu realizacji zadań PKA, określonych
ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Art. 258. [Zadania PKA]
1. Do zadań PKA należy:
1)wyrażanie opinii w sprawie wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji;
2)wyrażanie opinii w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na
określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni;
3)przeprowadzanie oceny programowej;
4)przeprowadzanie oceny kompleksowej;
5)prowadzenie działalności analitycznej, szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych
praktyk w zakresie jakości kształcenia;
6)współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami
działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego;
7)wydawanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez ministra.
2. PKA może zwracać się do uczelni o udzielenie wyjaśnień i informacji oraz przeprowadzać
wizytacje uczelni.
Art. 257. [Biuro PKA]
1. Obsługę PKA zapewnia Biuro PKA.
2. Biuro PKA jest państwową jednostką budżetową finansowaną ze środków ustalanych
w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister.
3. Biurem PKA kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje przewodniczący PKA. Powołanie
dyrektora następuje po przeprowadzeniu konkursu. Pozostałych pracowników zatrudnia
dyrektor po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru.
4. Szczegółowy zakres działalności Biura PKA oraz jego organizację określa regulamin
organizacyjny nadany przez przewodniczącego PKA.

Współadministratorzy – Polska Komisja Akredytacyjna (dalej PKA) oraz Biuro Polskiej Komisji
Akredytacyjnej (dalej BPKA) wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych. W drodze
wspólnych uzgodnień określili odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej
wypełniania obowiązków wynikających z 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).
BPKA jest odrębnym i jedynym Administratorem danych pracowników Biura oraz podmiotów,
z którymi współpracuje, w zakresie pozostałych danych występuje stosunek
Współadministrowania.

Współadministratorzy stosują adekwatne do sytuacji środki, aby zapewnić bezpieczeństwo
przetwarzanych danych osobowych. W szczególności obaj Administratorzy powołali
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej IOD).
Współadministratorzy ustalają, że obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, spełniane będą przez PKA,
z wyłączeniem pracowników i współpracowników BPKA, w przypadku których BPKA jest
jedynym Administratorem.
Współadministratorzy ustalają, że w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której
dane dotyczą (w szczególności art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych), właściwy będzie Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub
oświadczenie. Odpowiedzi będą formułowane po konsultacji z IOD.
W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do obydwu Współadministratorów,
to obydwaj Współadministratorzy zobowiązani będą, każdy z osobna, do udzielenia ww.
odpowiedzi, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska. Niezależnie od
powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie
udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą. W tym celu Współadministrator
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugiego Współadministratora oraz IOD
o każdym żądaniu osoby uprawnionej w ramach wykonywania przez tę osobę praw
wynikających z Rozporządzenia UE oraz udzielać drugiemu Współadministratorowi wszelkich
niezbędnych informacji w tym zakresie. Odpowiedzi będą formułowane po konsultacji z IOD.
Niezależnie od uzgodnień, o których mowa w ust. 1, osoba, której dane dotyczą, może
wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z niniejszego rozporządzenia wobec każdego
z Administratorów.
Współadministratorzy postanawiają, że powołany IOD stanowił będzie – we wszelkich
kwestiach związanych z przetwarzaniem przez Współadministratorów danych osobowych,
zgodnie z zawartym Uzgodnieniem – punkt kontaktowy dla:
a) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
b) osób, których dane osobowe są przetwarzane przez któregokolwiek ze
Współadministratorów.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest elektronicznie pod
adresem iod@pka.edu.pl lub listownie z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych albo
osobiście pod adresem ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa (po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu).

