Klauzula informacyjna - proces rekrutacji
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wyższa Inżynierska
Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom

Szkoła

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Michałem Paprockim jest możliwy pod
adresem korespondencyjnym: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
w Radomiu, ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom, bądź za pomocą adresu e-mail:
iod@wisbiop.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
 Przeprowadzenia procesu rekrutacji:
zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z
przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 Po zakończeniu procesu rekrutacji:
realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
dokumentacji przebiegu studiów kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c)
RODO,
wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych
i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6
ust. 1 lit f) RODO
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:


ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas
procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
 przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu
odwołania zgody, przy czym:
 Pani/ Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą
przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa
w §15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt 2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
 przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli
Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
 wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa – osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;



podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
7) 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
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy
zbieraniu czy przetwarzaniu danych
3) 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
4) 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.
5) 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
6)

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy prawa

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce jest obligatoryjne.
9) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
10) Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany
i Pani/Pana dane nie są profilowane.
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji
Pracy w Radomiu moich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska i danych
kontaktowych w celu informowania o nowych inicjatywach WISBiOP w Radomiu.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Klauzuli informacyjnej
…………………………………………………………………..
data i czytelny podpis (imię i nazwisko)

