KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
z siedzibą przy ul. Warty 21, 57‐300 Kłodzko;
2. Z Administratorem można się kontaktować:
 telefonicznie pod numerem: 74 867 13 02; 531 604 500
 mailowo na adres skrzynki: dziekanat@wsm.klodzko.pl
3. Powołany Inspektor Ochrony Danych: Rafał Guzik; kontakt: abi@vp.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji naboru zgodnie z Ustawą
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności przyjęcia na
studia w ramach procesu rekrutacji, a w przypadku wyłonienia Pani/Pana kandydatury, w
celu zawarcia i realizacji umowy, a także w celach wynikających z procesu kształcenia;
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a) art. 6 ust 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda wyrażona w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacji;
b) art. 6 ust 1 lit. b) RODO, tj. umowa zawarta pomiędzy Panią/Panem, a Uczelnią (w
przypadku wyłonienia Pani/Pana kandydatury),
c) art. 6 ust 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, wynikających z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym oraz
innych obowiązujących Administratora przepisów, w tym dotyczących obowiązków
rachunkowych, sprawozdawczych, statystycznych oraz archiwizacyjnych;
6. Pana/Pani dane osobowe Administrator może udostępniać podmiotom pośredniczącym
w rekrutacji oraz innym organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie
odrębnych przepisów;
7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie,
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności
podmiotom dostarczającym i utrzymującym oprogramowanie wykorzystywane w celu
przetwarzania danych;
8. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o
archiwizacji, a w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, nie
dłużej niż do momentu wycofania Pani/Pana zgody;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu,
wycofania zgody, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do
realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkowało
odmową zakwalifikowania do procesu rekrutacji lub odmową zawarcia umowy;
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora z naruszeniem przepisów prawa.

