KLAUZULA INFORMACYJNA
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy 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 – dalej „Rozporządzenie”), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust.
2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka informacji:
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych będzie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
(„AEH”) w Warszawie (01-043) przy ul. Okopowej 59, adres poczty e-mail:
zgloszenia@vizja.pl.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do procesu rekrutacji
do Szkoły Doktorskiej AEH w ramach udzielonej przez Panią/Pana zgody, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
W przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/y do Szkoły Doktorskiej AEH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu do
którego zostały zebrane, tj. rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
W przypadku przyjęcia Pani/Pana w poczet doktorantów Szkoły Doktorskiej Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia oraz prowadzenia
dokumentacji związanej z nauką, zaś w szczególności w celu niezbędnym do spełnienia
obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających, m.in. z
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z
2018r. poz. 1668 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
.

Czy podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w

rekrutacji, a ponadto do realizacji wyżej wskazanych celów.
Jakie są kategorie odbiorców?
Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to upoważnieni przez
Administratora danych pracownicy właściwych jednostek uczelni oraz inne podmioty
uprawnione na podstawie przepisów prawa.
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Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia?
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania
kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia
zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej
przesłanej do Administratora danych.
Czy i gdzie możesz złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do
organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie przekazanych danych narusza przepisy Rozporządzenia.
Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane do czasu realizacji wyżej
wskazanych celów, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.
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