Klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe
Zgodnie z art. 13 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 (…) dalej „RODO”
informujemy że:
1) Administratorem Państwa danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra
Skargi 5, 67-200 Głogów.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest
możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub
korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych ”.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na studia podyplomowe na podstawie
art. 6 ust. 1 lit a) RODO – czyli wyrażonej przez Panią/Pana zgody do czasu zakończenia procesu
rekrutacji; w razie przyjęcia na studia podyplomowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ) tj.
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w związku z wykonaniem
zadania w interesie publicznym.
4) Podane przez Panią/Pana dane osobowe w związku z rekrutacją na studia podyplomowe będą
przetwarzane przez okres pełnych 2 lat kalendarzowych po roku w którym zakończyła się rekrutacja,
za wyjątkiem okresu przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami. W przypadku przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z
tokiem realizacji kształcenia, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez
50 lat. W przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej
wycofania.
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma świadcząca usługi pocztowe - w celu doręczenia
zaświadczenia w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia. W razie przyjęcia na studia,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty uprawnione do ich otrzymania na
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmioty współpracujące i świadczące usługi na
rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, na podstawie zwartych umów
powierzenia.
6) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
podejmowania decyzji ani profilowania.
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7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest
niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji na studia podyplomowe, przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i wydania zaświadczenia ujętego w pkt. 5.
8) Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i
uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że
dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na
warunkach określonych w RODO.
9) Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać emailem na adres:
rudnik@pwsz.glogow.pl, pocztą tradycyjną na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Głogowie ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów; lub zgłosić osobiście po w/w adresem.
10) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193
Warszawa ul. Stawki 2, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.

