
 
 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. zwanym w skrócie Rozporządzeniem RODO Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Plac M. Lutra 7 

informuje, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej wraz z filią w 

Stalowej Woli. 

Adres administratora: Plac M. Lutra 7, . 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-17-60-167, REGON: 070846998. 

Kontakt: W sprawie danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem iod@wsa.bielsko. 

Cele przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

na studia w WSA, w celu zawarcia i wykonania umowy, marketingowych (na podstawie zgody). 

Podstawa przetwarzania: 

a) art. 6 ust 1 pkt b) Rozporządzenia RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i 
podjęcia działań przed zawarciem umowy, 

b) art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
danych, w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 
2018 r., poz. 1668), a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 
2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861). 

c) art. 6 ust. 1 lit a na podstawie zgody na marketing własny administratora 
 

Podanie danych na podstawie pkt a) i b) jest obowiązkowe, bowiem brak danych uniemożliwia realizację 

postepowania rekrutacyjnego. 

Zgoda na przesyłanie treści o charakterze marketingowym jest zawsze dobrowolna i może być wycofana 

w każdym momencie. 

Państwa dane osobowe w przypadku nieprzyjęcia na studia są przechowywane przez okres postępowania 

rekrutacyjnego, a w przypadku przyjęcia na studia stają się danymi osobowymi studenta. 

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, księgowa, dostawcy, 

firmy szkoleniowe, kurierskie i transportowe wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów i umów powierzenia 

danych. Dostęp do danych mogą mieć również firmy organy władzy państwowej. 

Prawa: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana 

dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

………………………………………….. 

/Podpis/ 


