INFORMACJA O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej:
RODO) informujemy, że

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sopocka Szkoła Wyższa
(dalej: SSW). Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący
sposób:

listownie na adres: Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5,
81-855 Sopot

przez e-mail: office@ssw.sopot.pl

telefonicznie: (58) 555 83 80
INSPEKTOR OCHRONY DA NYCH
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5,
81-855 Sopot

przez e-mail: iodo@ssw.sopot.pl
CELE I PODSTAWA PRAW NA PRZETWARZANIA TWO ICH
DANYCH OSOBOWYCH
SSW przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i w oparciu
o następujące podstawy prawne:

podjęcie działań związanych z zawarciem umowy o naukę –
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;

realizacji zawartej przez Państwo umowy o naukę – podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SSW w związku
z jej działalnością w zakresie kształcenia i realizacją zawartych
umów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO;

realizacji marketingu własnego SSW – podstawa prawna: art. 6
ust. 1 pkt. a) RODO;

rozliczeń finansowych, w tym ustalania i dochodzenia
ewentualnych roszczeń – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f)
RODO;




monitorowania karier zawodowych absolwentów SSW w celu
dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy –
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO;
statystycznych na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz f) RODO.

ODBIORCY TWOICH DANY CH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym,
organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z
prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu SSW
uczestniczą w wykonywaniu naszych czynności – podmioty świadczące nam
usługi z zakresu IT oraz pomocy prawnej. W pozostałym zakresie SSW nie
przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4
pkt 9 RODO.
SSW nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego,
czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane:

dla potrzeb rekrutacji – przez okres do czasu jego zakończenia, a
po tym czasie przez 12 miesięcy;

dla potrzeb kształcenia – przez okres do czasu jego zakończenia,
a po tym czasie przez okres 50 lat;

dla potrzeb marketingu własnego SSW – przez okres do czasu
wycofania przez Państwo zgody na takie przetwarzanie;

dla potrzeb Akademickiego Biura Karier – przez okres 10 lat od
dnia ukończenia studiów przez absolwenta;

dla potrzeb pozostałych celów – przez okres do czasu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SSW lub do
czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu.

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DAN YCH
OSOBOWYCH
Mogą Państwo złożyć do SSW wniosek dotyczący danych osobowych o:
 sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
 usunięcia danych (art. 17 RODO), tylko gdy SSW nie będzie
zobligowana przepisami prawa do ich przetwarzania;
 ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji
na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do
złożonego wniosku (art. 18 RODO);
 dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez
SSW danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
 przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art.
20 RODO).
Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo skontaktować się
bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych.
PRAWO WNIESIENIA SKA RGI
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy prawa.
OBOWIĄZEK PODANIA DA NYCH
W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w
celu zawarcia oraz realizacji umowy o naukę, ich podanie jest wymogiem
ustawowym i warunkiem jej zawarcia oraz wykonania. Niepodanie danych
osobowych uniemożliwi zawarcie umowy i udział w procesie kształcenia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWAN IA
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji przez SSW, w tym profilowaniu.

