KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - STUDENT

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul.
Mazowieckiego 7A, 26-600 Radom

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Wyższa
Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7A, 26-600 Radom, bądź za pomocą adresu
e -mail: iodo@wsh.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
na studia oraz dla potrzeb studiów w WSH, tj. realizacji procesu kształcenia, dokumentacji
przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych,
archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, od dnia
wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20
lipca 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
a) organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, wykładów otwartych promocji, ankiet,
b) prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych
związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu
c) realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania
o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
d) prowadzenia monitoringu wizyjnego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO, od dnia wejścia w życie w/w
rozporządzenia oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. (tj.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa – osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu,
7. Dane przechowywane będą:
w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia i:
a) nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań
rekrutacyjnych na studia, przez okres:
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– do 30 stycznia w przypadku rekrutacji na semestr zimowy,
– do 30 czerwca w przypadku rekrutacji na semestr letni,
b) wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań
rekrutacyjnych na studia, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu
rekrutacyjnego, w którym była wyrażona zgoda;
c) W przypadku wszystkich osób, które wyraziły zgody na otrzymywanie oferty edukacyjnej
i zawodowej oraz informacji o bieżącej działalności Uczelni, z wykorzystaniem środków
komunikacji tradycyjnej i elektronicznej – do momentu cofnięcia zgody.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do
realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe
znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat.
9.

Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość

pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
2) prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność

3)

4)

5)

6)

poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy
zbieraniu czy przetwarzaniu danych
prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek
o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych
danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie
dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych
z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po
przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych
w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli
przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy,
iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według
prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody
na przetwarzanie i wykorzystywanie danych dla potrzeb studiów w WSH, tj. procesu
dydaktycznego i monitorowania jego realizacji jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
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