Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Sportu, Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, adres
mailowy kontaktowy: dziekanat@wyzszaszkolasportu.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na studia w Wyższej Szkole
Sportu, w tym otrzymywania informacji związanych z postępowaniem rekrutacyjnym drogą elektroniczną na
podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, e rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności:
a) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.
zm.);
b) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1861);
c) Uchwały Senatu z dnia 24.09.2020, w sprawie zasad przyjęć na studia w roku akademickim 2021/22.
3. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO –
w zakresie i dla celów określonych w oświadczeniu zgody;
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
danych osobowych tj. przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa
wewnętrznego Wyższej Szkoły Sportu
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie
przepisów prawa lub podmioty prowadzące wsparcie technologiczne dla systemów informatycznych, w których
przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe;
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach i na warunkach
określonych w RODO;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, o których mowa w
ust. 2 jest wymogiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na studia i nie wymaga odrębnej zgody.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Natomiast
podanie danych osobowych w celach, o których mowa w oświadczeniu zgody jest dobrowolne.
10. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, można dokonać w systemie e-Rekrutacja poprzez
odznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Oświadczam, że:
1. biorę odpowiedzialność za prawidłowość danych wprowadzonych do systemu e-Rektutacja zwłaszcza tych
wpływających na wyniki rekrutacji i decyzje komisji rekrutacyjnej;
2. osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania informacji, co oznacza, iż wiadomości
umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go;
3. wiem o obowiązku ochrony swojego loginu i hasła przed dostępem osób trzecich oraz zalecanej okresowej
zmianie hasła. W przypadku udostępnienia w/w informacji osobie niepowołanej, biorę na siebie
odpowiedzialność za zarządzanie przez nią moimi danymi.
Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości

