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Zarządzenie nr 27 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 14 maja 2012 roku 

 

dot. informacji związanych z egzaminem wstępnym oraz ochrony danych osobowych 

kandydatów na studia 

 

Na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – ustalam 

 wykaz wiadomości stanowiących informacje podlegające ochronie związane z 

egzaminami wstępnymi na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w 

Krakowie w roku 2012, a mianowicie:  

 

§ 1 

 

1/ skład zespołów /nazwiska autorów/ ustalających tematy kompozycji i zadań 

specjalistycznych egzaminu praktycznego oraz opracowujących pytania 

egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów, 

 

2/ tematy kompozycji i zadań specjalistycznych egzaminu praktycznego, 

 

3/ treść/sformułowania pytań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów i testy 

egzaminu teoretycznego, 

 

4/ miejsce przechowywania i sposób zabezpieczenia tematów i zadań egzaminu 

praktycznego oraz pytań/testów egzaminu teoretycznego, 

 

5/ sposób drukowania i powielania pytań egzaminacyjnych, 

 

6/ sposób i miejsce przechowywania materiałów egzaminacyjnych do czasu ogłoszenia 

wyników, 

 

7/ dane osobowe kandydatów na studia. 

 

oraz 

 koordynację działań mających na celu ochronę informacji związanych  

z postępowaniem kwalifikacyjnym na studia: 

 

§ 2 

 

Powierzam Przewodniczącym Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych powołanych dla 

poszczególnych kierunków i form studiów koordynację działań mających na celu ochronę 

tematów egzaminu praktycznego i treści pytań egzaminu teoretycznego oraz sprawowanie 

kontroli przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
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§ 3 

 

Upoważniam zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Przewodniczącego Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej do: 

 

1/ upoważnienia członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnej do dostępu do 

wiadomości podlegających ochronie z zakresu spraw merytorycznych, 

organizacyjnych i osobowych dotyczących egzaminu wstępnego, przyjęcia 

oświadczenia członków WKR o znajomości przepisów w/w ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych, z którymi zapoznali się podczas pełnienia 

obowiązków członków WKR. 

 

Wydziały zobowiązuję do: 

 1/ przechowywania dokumentów wytworzonych w procesie rekrutacji na  dany 

Wydział/kierunek/formę studiów, 

 

2/ realizacji punktów § 1 niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

(-) prof. Adam Wsiołkowski 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie 

 


