Informacja Współadministratorów danych osobowych dla kandydatów i słuchaczy
w sprawie przetwarzania danych osobowych w celu realizacji studiów podyplomowych
„Nowe metody i technologie w projektowaniu kultury”
organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku
oraz Podlaski Instytut Kultury
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
dalej RODO, przedstawiamy następujące informacje:
1.

2.

3.

4.

Współadministratorzy danych
Administratorami Państwa danych osobowych są:
a) Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, zwana dalej WSE, reprezentowana przez Rektora, z
siedzibą przy ul. Zwycięstwa 14/315-703 Białystok.;
b) Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, zwany dalej PIK, reprezentowany przez Dyrektora, z
siedzibą przy ul. Kilińskiego 8, 15-089 Białystok.
Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 RODO nie ma wpływu na
realizację uprawnień przysługujących Pani/Panu na podstawie RODO. Zgodnie z ustaleniami między
Współadministratorami każdy ze Współadministratorów jest podmiotem odpowiedzialnym za zgodne
z RODO przetwarzanie danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych
W Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku powołany jest Inspektor ochrony danych (IOD), z
którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wse.edu.pl. W
Podlaskim Instytucie Kultury powołany jest Inspektor ochrony danych (IOD), z którym można
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pikpodlaskie.pl
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez WSE i PIK w ramach wspólnej organizacji studiów
podyplomowych „Nowe metody i technologie w projektowaniu kultury” w celu:
a) udziału w bieżącej rekrutacji, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę oraz udział w przyszłych
rekrutacjach, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę, na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych w ramach studiów podyplomowych – art. 6
ust. 1 lit. b RODO
c) prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych i spełnienia obowiązków
informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. 2018 poz. 1668) oraz innych obowiązujących
rozporządzeń – art. 6 ust. 1 lit c RODO
d) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak
rozliczanie płatności, ewentualne dochodzenie i odpieranie roszczeń oraz stosowanie monitoringu
wizyjnego – art. 6 ust. 1 lit f RODO.
e) marketingu i promocji studiów, o ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Państwa zgoda, wyrażona w trybie oświadczenia woli, uprawnia WSE i PIK do udostępniania Państwa
danych osobowych na swoich stronach internetowych i facebookowych. Zgodę możecie Państwo
cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu jej
cofnięcia.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez WSE przez okres:
a) w przypadku niepodjęcia studiów i niewyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – po
zakończeniu rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody – przez okres 1 roku.
b) w przypadku podjęcia studiów - niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, w tym
określony ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. 2018 poz.
1668) - dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych słuchacza będą przechowywane
przez okres 50 lat
c) do czasu zaspokojenia ewentualnych wzajemnych roszczeń związanych z umową, na podstawie
przepisów prawa

5.

6.

7.

d) Państwa dane osobowe, udostępnione w celu promocji i marketingu, będą przetwarzane i
przechowywane przez czas realizowania studiów podyplomowych lub do momentu odwołania
zgody.
Odbiorcy Państwa danych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mają prawo być:
 Pracownicy WSE w Białymstoku oraz PIK
 Wykładowcy studiów podyplomowych
 Użytkownicy stron internetowych i facebookowych WSE i PIK
 Inne podmioty/ organy uprawnione do otrzymywania Pana/Pani danych osobowych na podstawie
przepisów prawa
Prawa związane z przetwarzaniem
W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym
prawo do uzyskania kopii danych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art.
17 RODO,
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych
w art. 18 RODO,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach
określonych w art. 20 RODO,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na
warunkach określonych w art. 21 RODO,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
Mogą się Państwo zwrócić do któregokolwiek ze Współadministratorów z żądaniem realizacji
przysługujących praw, wedle swojego wyboru. Każdy ze Współadministratorów zgodnie z powziętymi
pomiędzy nimi ustaleniami udziela odpowiedzi w swoim zakresie.
Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Każda z osób współpracujących w zakresie określonym w pkt. 4 podaje swoje dane dobrowolnie.
Niepodanie danych uniemożliwi realizację celów określonych w pkt.3.

KLAUZULA ZGODY
Prosimy o zaznaczenie w kratce, jeśli wyrażają Państwo zgodę: (zgody oznaczone „*” są
dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć udział w rekrutacji).

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w celach wskazanych w klauzuli przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, ul.
Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, oraz Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, 15089 Białystok.*

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach:
bieżącej rekrutacji*
przyszłych rekrutacji
na

oraz na przesyłanie informacji handlowych, marketingowych/promocyjnych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej

przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, oraz
Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, 15-089 Białystok.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu promocji i marketingu przez
Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, oraz Podlaski
Instytut Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, 15-089 Białystok na stronach internetowych oraz
facebookowych WSE i PIK.
Białystok, dnia ………………………..…....

..……………………………......………….................…………
(czytelny podpis osoby)

