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ZGODA NA PRZETWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE  

DANYCH OSOBOWYCH 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i ich rozpowszechnianie (wykorzystanie wizerunku) 

na potrzeby realizacji celów i zadań statutowych oraz ustawowych, tj. prowadzenia studiów licencjackich, 

magisterskich i podyplomowych oraz na potrzeby prowadzenia działalności promocyjnej przez Wszechnicę Polską 

Szkołę Wyższą w Warszawie, jako Administratora danych osobowych”.  

 

Dane kontaktowe Administratora: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, 

PKiN, Pl. Defilad 1, pok. 822, 00-901 Warszawa, tel. 22/6566192, tel./fax. 22/6248835,  

e-mail: wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl.  

 

1. Cel przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności w celu: 

a) realizacji procesu rekrutacji na studia; 

b) realizacji procesu dydaktycznego w trakcie studiów; 

c) prowadzenia analiz i badań statystycznych; 

d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; 

e) badania losów absolwentów; 

f) prowadzenia działalności promocyjnej uczelni. 

 

2. Okres przechowywania danych osobowych 

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku 

prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jego upływie przez 

okres niezbędny do: 

 zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi; 

 wypełnienia obowiązku prawnego Administratora; 

b) dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego obowiązku prawnego, będą przechowywane 

do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; 

c) dane osobowe przetwarzane na postawie odrębnej zgody, będą przechowywane do czasu jej odwołania.  

3. Odbiorcy danych 

a) upoważnieni pracownicy Administratora;  

b) firmy zewnętrzne, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 

zleconych usług na rzecz Administratora (w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy).  

4.  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługuje Pani / Panu prawo: 

a) dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;  

b) wycofania udzielonej dobrowolnie zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana); 

c) do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; 

d) do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia ( „Prawo do bycia zapomnianym”); 

e) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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Podstawa prawna:  

Rozporządzenie 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 - RODO).  

 

 

 

Warszawa, dnia ……….………     …………………………………… 
         (imię i nazwisko) 
 

 

 

 

 

 

 


