Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie 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), poniżej przesyłam informacje dotyczące danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Handlu i Usług z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219 w
Poznaniu. Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dokonujemy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Dane osobowe są gromadzone również w celu wysyłania korespondencji i kontaktowania się z Państwem, zarówno w formie papierowej,
elektronicznej jak i telefonicznej, a dotyczą informacji związanych z działalnością edukacyjną Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego, o którym mowa
powyżej, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu, którymi jest świadczenie usług edukacyjnych Studentom.
Państwa dane osobowe będziemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: pracownikom i
współpracownikom Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, a także podmiotom przetwarzającym, na podstawie zawartych umów, w
tym w szczególności administratorom stron internetowych, informatykom, firmie rachunkowej oraz firmie archiwizującej. Będą to również
wszelkie formy publikacji w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Wyższej Szkoły Handlu i Usług oraz
portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Wizerunek nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie naruszać Państwa dóbr osobistych.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.
Każda osoba posiada prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych. W takiej sytuacji, administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa
lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. Dane osobowe będą przetwarzane
do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu albo przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, tj.:


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.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym wyłącznie w zakresie w jakim wiąże się z realizacją statutowych i
ustawowych zadań Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu i w tym zakresie zobowiązani są Państwo do ich podania.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail: rektorat@wshiu.pl
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