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INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DANYCH OSOBOWYCH/  

INFORMATION ABOUT  THE USE OF A PRESONAL DATA 

 
  

Administratorem danych osobowych 

wnioskodawców jest Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej (ul. Polna 40, 00-635 

Warszawa). Dane będą wykorzystywane w celu: 

 Kontynuacji uczestnictwa w programie 

stypendialnym 

Podstawą wykorzystania danych w powyższych 

celach jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

Dane osobowe mogą być przekazywane 

pracownikom NAWA, uczelniom, ekspertom 

zewnętrznym, członkom Zespołu do spraw 

Programów dla Studentów lub pracownikom 

placówek dyplomatyczno-konsularnych w 

związku z realizacją powyższych celów. 

Przekazywanie danych osobowych do placówek 

dyplomatyczno-konsularnych, mających 

siedzibę poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym (państwa członkowskie Unii 

Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein), 

odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

rozdziału V RODO. 

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale 

niezbędne dla złożenia wniosku o kontynuację 

udziału w programie stypendialnym. Odmowa 

przekazania danych oznacza pozostawienie 

wniosku bez rozpatrzenia. 

Dane osobowe stypendystów – będą 

wykorzystywane przez okres do dwóch lat po 

The administrator of the personal data of 

applicants, beneficiaries and contact persons is 

the Polish National Agency for Academic 

Exchange (NAWA) (ul. Polna 40, 00-635 

Warszawa). The personal data will be used for: 

• Continuation of participation in the 

scholarship programme 

The legal basis for the processing of personal 

data is Article 6 (1b) of the General Data 

Protection Regulation (GDPR). 

Personal data may be shared with NAWA 

employees, higher education institutions, 

external experts, members of the Department of 

Programmes for Students or employees of 

diplomatic and consular posts, in connection 

with the implementation of the above 

objectives.  

The transfer of personal data to diplomatic and 

consular posts located outside the European 

Economic Area (European Union Member 

States, Iceland, Norway and Liechtenstein) will 

take place on the basis of standard data 

protection clauses adopted or approved by the 

European Commission.  

The transfer of data is voluntary, but necessary 

for submit the application of the scholarship 

prolongation. Refusal of transfer of data results 

in the application being left without 

consideration. 



 

2 z 2 
 

 

 zakończeniu uczestnictwa w programie 

stypendialnym. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: 

 żądania od NAWA dostępu do 

jej danych osobowych; 

 sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia wykorzystania jej danych 

osobowych na zasadach opisanych w 

RODO; 

 wniesienia sprzeciwu wobec 

wykorzystania jej danych osobowych na 

zasadach opisanych w RODO; 

 wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

odo@nawa.gov.pl. 
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The personal data of a scholarship holders will 

be use in a two years after ending the 

participation in the scholarship programme.  

The individual whom the personal data relates to 

has the right to: 

• request access to their personal data 

from NAWA; 

• rectification, deletion or limitation of 

the use of their personal data; 

• object to the use of their personal data; 

• transfer their personal data; 

• lodge a complaint to the supervisory 

body – The Inspector General for 

Personal Data Protection (Generalny 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Contact details of the data protection 

officer: odo@nawa.gov.pl. 
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