
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KREDYTOBIORCY 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: RODO)  

 Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, email: 
sekretariat.bm@nauka.gov.pl lub tel. (22) 529 27 18. 

Z inspektorem można się skontaktować mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl 

 Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o przyznaniu lub 
odmowie przyznania umorzenia kredytu studenckiego. Podstawa prawna - ustawa z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz 
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia  
2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468). 

 W przypadku przyznania umorzenia kredytu studenckiego Pana/Pani dane (imię  
i nazwisko, adres zamieszkania, numer i data zawarcia umowy kredytowej) trafią do Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który zrealizuje decyzję i przekaże instytucji 
kredytującej środki odpowiadające kwocie umorzonego kredytu. 

 Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku  
z powyższym jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do ich podania, a konsekwencją 
niepodania tych danych będzie pozostawienie wniesionego wniosku bez rozpatrzenia. 

 Dane osobowe będą przechowywane w Ministerstwie przez okres 5 lat od daty wydania 
decyzji o przyznaniu umorzenia kredytu studenckiego lub odmowie przyznania umorzenia 
kredytu. 

 Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania. Z ww. żądaniem można wystąpić do administratora danych w formie 
pisemnej lub elektronicznej na adres podany powyżej. 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeżeli według Pana/Pani przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 Przekazane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie 
będą też profilowane. 
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