
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studentów zgodna z RODO 

 

Szanowni Kandydaci na studentów, 

z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać w pełni Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (zwanego potocznie RODO). Uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi, tel. 52 559 19 87, adres e-mail: wszs@tuchola.pl. 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor 

Ochrony Danych, tel. 665 585 665, 22 251 49 49, adres e-mail: iod@wszstuchola.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją i przebiegiem 

procesu edukacji w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, 

prowadzeniem monitoringu karier zawodowych absolwentów oraz w celu spełnienia 

obowiązku wynikającego z przepisów prawa (w tym art. 94 ust.4 i 4a, art. 167b                             

i art. 170c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ). 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody                             

w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego                    

(tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).      

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów związanych z Pani/Pana 

rekrutacją i procesem edukacji w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem                          

w Tucholi. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych                    

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. Dane osobowe kandydatów na studentów nieprzyjętych na pierwszy rok 

studiów przechowywane są przez 6 miesięcy. 
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