Klauzula Informacyjna dla studentów
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Bielska Wyższa Szkoła im. J.Tyszkiewicza w Bielsku-Białej informuje,
iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielska Wyższa Szkoła im. J.Tyszkiewicza
w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 12, 43-309 Bielsko-Biała.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych

osobowych,

z

którym

można

skontaktować

pod

adresem

mailowym:

iod[at]tyszkiewicz.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na studia oraz dla potrzeb studiów w Bielskiej Wyższej Szkole im. J.Tyszkiewicza,
tj. realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, ustalania i wypłacania
ewentualnych świadczeń (nagród, stypendiów), wykonania przez Administratora obowiązków
informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym a także w celu marketingu usług własnych Administratora; ochrony
interesów Administratora, w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń mogących powstać
w związku z wykonywaniem umowy lub obrony przed takimi roszczeniami oraz prowadzenia
wymaganej prawem dokumentacji rachunkowej, księgowej, naliczenie podatków i innych opłat
publicznoprawnych– w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c, e i f Rozporządzenia 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 (RODO).
4. Zgodnie z przepisami RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej,
będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania, adres dla doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
c) PESEL, data urodzenia,
d) dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta, w tym dane
o dotychczasowym wykształceniu, przebiegu studiów, uzyskiwanych ocenach,
e) dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail),

f) w wypadku, gdy student będzie ubiegać się o dodatkowe świadczenia - dane wymagane
dla ich uzyskania, to jest dane o stanie rodzinnym i majątkowym.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 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),
 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
 w przypadku osób które nie zostały przyjęte na studia – przez 6 miesięcy od daty
zakończenia rekrutacji,
 w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia – 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.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć
dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych
i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2
wobec przetwarzania,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
Administrator.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie tych danych może skutkować
niemożliwością realizacji tych celów.
11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą podlegały profilowaniu.
12. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego.

