
Zarządzenie nr 159/XVI R/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 14 września 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania 

nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 170/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 

21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania nostryfikacyjnego 

dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą ze zm., wprowadza się następującą 

zmianę: 

1) W Regulaminie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów 

uzyskanych za granicą stanowiącym załącznik do zarządzenia, w § 11 dodaje się ust. 5 w 

brzmieniu: 

"5. Brak wniesienia opłaty w terminie określonym w ust. 1 skutkuje pozostawieniem 

wniosku bez rozpoznania", 

2) W Załączniku nr 1 do Regulaminu postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia 

studiów uzyskanych za granicą,  

a) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. "Brak wniesienia opłaty w terminie określonym w ust. 1 skutkuje pozostawieniem 

wniosku bez rozpoznania". 

b) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 

1. Uniwersytet jest administratorem danych osobowych Wnioskodawcy, przekazanych 

w niniejszej umowie, w rozumieniu art. 4 pkt 7 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej jako RODO).  

2. Podane w niniejszej Umowie dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane w celu 

wykonania przedmiotu Umowy, przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego 

dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, którego dotyczy 

niniejsza Umowa oraz w celach archiwalnych i statystycznych, a ich podanie jest 

dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie 

Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit b) i 

f) RODO. Uniwersytet przetwarza dane także w celu wypełnienia obowiązków 

wynikających z odrębnych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. 

zm.) oraz rachunkowych i archiwizacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 



3. W Uniwersytecie wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez email iod@umw.edu.pl lub pisemnie pod adresem 

Uniwersytetu. 

4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających 

z niniejszej umowy oraz w okresie archiwizacji dokumentacji związanej z 

postępowaniem nostryfikacyjnym dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za 

granicą, lecz nie dłużej niż 50 lat od dnia zakończenia ww. postępowania. 

5. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia 

danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Uniwersytet nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom z wyjątkiem, gdy 

taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub z 

zawartej przez Uniwersytet umowy. 

7. Uniwersytet może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na 

piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Uniwersytetu. 

8. Uniwersytet nie podejmuje wobec Wnioskodawcy decyzji, która opiera się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9. Uniwersytet zobowiązuje się: 

1) do zachowania danych osobowych w tajemnicy, 

2) do podjęcia wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO.”. 
 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Rektor 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 
 

prof. dr hab. Piotr Ponikowski 

 

 

 
Otrzymują:  
według rozdzielnika  
MC 
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