Obowiązek informacyjny
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI
SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania
i Administracji w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej 25.
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw,
skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Joanna Turczyk, iod@dobrauczelnia.pl

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE
DANE OSOBOWE?

Cele marketingowe
W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie
zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia zgody.
Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas
organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Badanie losów absolwenta
W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej
przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie ukończenia
studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich
ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę
i unowocześniać programy kształcenia.

Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi
W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane
będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Twoje dane będą przechowywane przez:
•

50 lat zgodnie z par. 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów,

•

25 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA,

•

okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych
(np. szkoleń),

•

6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard
obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie.
Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług
przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji
przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie
do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie
danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich
przetwarzanie.
Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego
obowiązujące przepisy.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH?
Masz prawo:
•

dostępu do treści Twoich danych,

•

do sprostowania Twoich danych,

•

do usunięcia Twoich danych, jeżeli:
- wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane
lub w których były przetwarzane,
- wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
- wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych
usług do Twoich preferencji,
- Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

•

do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,

•

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

•

do przenoszenia danych,

•

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie
danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie
Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest
dobrowolne.
Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi
jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich
danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi.

W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?
Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób
zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie
danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Zgody
Marketing
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratorów danych
osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratorów danych osobowych informacji handlowej
i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratorów danych osobowych, z użyciem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących,
zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego.

Realizacja umowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do prawidłowego
wykonania umowy oraz podjęcia zadań związanych z prawidłową realizacją umowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratorów danych
osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratorów danych osobowych informacji handlowej
i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratorów danych osobowych, z użyciem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących,
zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego.

ZPI 2.0
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do prawidłowego wykonania
umowy oraz podjęcia zadań związanych z prawidłową realizacją umowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratorów danych
osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratorów danych osobowych informacji handlowej
i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratorów danych osobowych, z użyciem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących,
zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego.

Konferencje i inne aktywności WSZAiA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem mojego
uczestnictwa w [wskazanie/opis aktywności].
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratorów danych
osobowych w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratorów danych osobowych informacji handlowej
i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na kontakt ze strony administratorów danych osobowych, z użyciem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących,
zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego.

Polityka dotycząca cookies
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają
nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania
na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego
użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
•

•
•
•

•

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są
tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną
stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający
z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować
obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim
urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików
(cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą
ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika)
mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc)
lub na stronie jej producenta.

