OBOWIĄZEK
INFORMACYJNY

Administrator Danych
Osobowych (ADO)

Cel przetwarzania
danych

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4
71-332 Szczecin
91 486 15 45, biuro@wsap.szczecin.pl





Podstawa
przetwarzania danych








Planowany okres
przechowywania
danych





Zawarcie i realizacja Umowy o zasadach realizacji
oraz warunkach odpłatności za studia. Dane następnie
będą przedmiotem badań i analiz o charakterze
statystycznym. Wszystkie dane podawane przez
Pana/Panią przekazywane są bezpośrednio
w związku z ww. umową
Realizacja misji uczelni polegającej na organizacji
szkoleń i kurów dokształcających

Art. 6 pkt. 1 lit. b, c RODO*
§3 pkt 3, § 4 pkt 1 Rozporządzenia MNiSW w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 27.09.2016, poz.
1554)
wykonanie umowy
prawnie usprawiedliwiony cel ADO
zgoda osoby, której dane dotyczą (wysyłanie informacji
handlowej i marketingowej drogą elektroniczną)

zgodnie z przepisami ustawy o Narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U.1983 nr 38 poz. 173 ze
zm.)
50 lat – zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 27.09.2016, poz.
1554)
do momentu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu
bezpośredniego ADO lub do momentu cofnięcia zgody
na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej
drogą elektroniczną

Kategorie
przetwarzanych
danych

zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie dokumentacji
przebiegu studiów (Dz.U. 27.09.2016, poz. 1554)

Prawa osoby, której
dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
Dostęp do danych

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub
współpracownikom Wyższej Szkoły Administracji Publicznej,
zgodnie z wymogami zawartej Umowy o zasadach realizacji
oraz warunkach odpłatności za studia jak też podmiotom
udzielającym wsparcia - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z
zawartymi umowami powierzenia.

Powierzanie
przetwarzania danych

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej powierza przetwarzania
danych osobowych na podstawie umowy powierzenia .

Udostępnianie danych
innym podmiotom

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej nie udostępnia
pozyskanych danych osobowych innym podmiotom

Przekazywanie danych
do państw trzecich
(poza UE)

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej nie przekazuje danych
osobowych do państw trzecich (poza UE)

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, podlega profilowaniu.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

ZGODY
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami i terminami wnoszenia opłat w Wyższej
Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Administracji
Publicznej danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla
potrzeb rejestracji i rekrutacji oraz zawarcia umowy o studiowaniu. (Podstawa prawna: Art. 6
pkt. 1 lit. b, c RODO, §3 pkt 3, § 4 pkt 1 Rozporządzenia MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu
studiów - Dz.U. 27.09.2016, poz. 1554)

Chcę otrzymywać informację o studiach, studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach i
konferencjach i innych akcjach organizowanych przez Wyższą Szkolę Administracji
Publicznej. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Wyższą Szkołę
Administracji Publicznej danych osobowych w calach jak wyżej.

