Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) –
zwane dalej RODO, przedstawiamy następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Białymstoku, z siedzibą w: 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony
Danych, z którym można kontaktować się przez e-mail: iod@wse.edu.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO, w następujących
celach, w oparciu o przedstawione podstawy prawne:
 realizacja umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, w tym
wystawienie faktury zgodnie z ustawą dnia o podatku od towarów i usług - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (ustalenie,
dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w oparciu o
przedstawioną podstawę prawną, lub podmioty współpracujące lub świadczące usługi
na rzecz WSE na podstawie stosownych umów powierzenia.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do czasu wygaśnięcia
wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
będzie skutkować odmową realizacji umowy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

