
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

(Program Stypendialny EXACT FUTURE) 

1. Administratorem danych osobowych jest Exact Systems sp. z o.o. ul. Ferdynanda Focha 53/5, 42-200 
Częstochowa (KRS: 0000729296). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  
a) Exact Systems Sp. z o.o., ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa (z dopiskiem ODO) 

lub 

b) adres mailowy: odo.exs@exactsystems.com. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) przekazywania informacji o Programie stypendialnym EXACT FUTURE oraz zebrania danych 

dotyczących osób wstępnie zainteresowanych Programem; podstawą prawną przetwarzania danych 

będzie prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest promowanie pozytywnego wizerunku 

marki Exact Systems poprzez wspieranie młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z 

branżą motoryzacyjną oraz zapewnienie optymalnych warunków kształcenia w trakcie studiów na 

jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce lub zagranicą. 

b) przeprowadzenia procesu Rekrutacji Kandydatów do Programu Stypendialnego EXACT FUTURE; 

podstawą prawną przetwarzania danych będzie wyraźna zgoda Kandydata; 

c) wykonania umowy stypendialnej; podstawą prawną przetwarzania danych będzie wykonanie umowy 

między Organizatorem a Stypendystą; 

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności: 

i. realizacji praw osób, których dotyczy przetwarzanie danych;  

ii.  realizacji obowiązków podatkowych w zakresie poboru zaliczek na podatek od wypłaconego 

Stypendium; 

e) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia własnych roszczeń przez Administratora; podstawą 

prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes administratora. 

4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, pesel, numer konta 
bankowego, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania oraz wszelkie dane zawarte w: 
a) kopii decyzji Uczelni potwierdzającej przyjęcie na studia, 

b) kopii dyplomu z matury wraz z ocenami, 

c) oświadczeniu o rezydencji podatkowej Kandydata, 

d) zapisach Komisji rekrutacyjnej, w tym ocenie motywacji Kandydata do podjęcia studiów na wybranej 

przez niego Uczelni oraz jego dopasowanie do wartości Organizatora, 

e) uzasadnieniu wyboru kierunku na Uczelni, 

f) zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię potwierdzającym zaliczenie I semestru, 

g) potwierdzeniu kontynuacji nauki.  

5. Odbiorcy danych osobowych to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności 
związane z usługami IT, usługami bankowymi. Ponadto odbiorcami danych mogą być przedsiębiorstwa 
wchodzące w skład grupy kapitałowej Exact Systems – wyłącznie w wewnętrznych celach 
administracyjnych. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

7. Dane przetwarzane będą maksymalnie przez okres realizacji Programu Stypendialnego Exact Systems, a 
także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z realizacji Programu Stypendialnego Exact 
Systems, jak również przez okres konieczny do realizacji obowiązków publiczno-prawnych ciążących na 
administratorze danych. 

8. Przysługujące prawa: 
a) dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; 

b) przenoszenie danych; 

c) wniesienie sprzeciwu (dotyczy przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes); 



d) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie 

danych osobowych jest niezgodne z prawem (proponujemy w pierwszej kolejności wyjaśnić sprawę z 

administratorem); 

e) w przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody - prawo do wycofania 

zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Dane osobowe pochodzą od osoby zgłaszającej. 

10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania, które 
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, 
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej 
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, 
lokalizacji lub przemieszczania się. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie 
Stypendialnym Exact Systems. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi realizację Programu 
Stypendialnego Exact Systems. 


