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Uchwała nr 74/2017-2018 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 28 września 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Kursów Dokształcających                       

i Szkoleń Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t. j. Dz. U. 2017 poz.2183) oraz §52 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie, uchwala się co następuje: 

 

§1 

Do Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Lublinie, przyjętego uchwałą nr 55/2014-2015 Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Podstawę prawną organizacji funkcjonowania kursów dokształcających i szkoleń 

stanowi ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce              

(Dz. U. 2018 r. poz. 1668) oraz Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.” 

 

2) dodaje się § 13 w brzmieniu: 

1. Administratorem Danych Osobowych Słuchacza jest Uniwersytet Przyrodniczy  

w Lublinie z siedzibą przy ulicy Akademickiej13, 20 – 950 Lublin. Dane 

osobowe słuchacza przetwarzane są przez ADO w celu realizacji zadań                      

i obowiązków wynikających z: art. 11 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem 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).  

2. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. 
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Dane osobowe przekazane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie nie są 

udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom chyba, że dzieje 

się to w przypadku: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub 

przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. 

3. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.  

 

§2 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje prorektor ds. studenckich i dydaktyki. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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