KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDANTA NA STUDIA ORAZ STUDENTA
POWIŚLAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, Dz.Urz.UE L z 2016 r., Nr 119, s. 1 ze zm.), Powiślańska Szkoła Wyższa informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiślańska Szkoła Wyższa z siedzibą przy ul. 11 Listopada 29,
82 – 500 Kwidzyn, wpisanej pod numerem 166 rejestru uczelni niepublicznych, zwana dalej: Uczelnią lub PSW.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować listownie pod
adresem korespondencyjnym: Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn lub wysyłając
wiadomość e-mail pod adres: ido@psw.kwidzyn.edu.pl.
3. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e i f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s.1 ze zm.) w związku z ustawą z
dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.); oraz wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych, jak i przyjętych w Uczelni aktów wewnętrznych.
4. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i
niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wykonywania zadań związanych z przebiegiem studiów.
Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji i rozpoczęcie nauki. Podanie innych
danych osobowych jest dobrowolne, ale może się okazać dla Pana/ Pani niezbędne, aby uczestniczyć w procesie
rekrutacji i przebiegu studiów. W przypadku odmowy udzielenia zgody na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych
lub w przypadku odmowy ich podania nie będzie możliwe przyjęcie Pana/ Pani na studia i zawarcie umowy o
odpłatności.
5. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na aplikowane studia;
b. przeprowadzenia procesu kształcenia w PSW, w tym m.in. w celu:
 dokumentowania przebiegu studiów;
 wykonania przez Administratora obowiązków statutowych PSW, regulaminowych, informacyjnych,
archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.); oraz wydanych na jej podstawie
aktów wykonawczych, jak i przyjętych w Uczelni aktów wewnętrznych;
 umożliwienia korzystania z usług teleinformatycznych niezbędnych dla prowadzenia procesu
kształcenia takich jak np.: poczta e-mail, e-learning, elektroniczny indeks, wirtualny dziekanat;
 przeprowadzenia procedury przyznania świadczenia socjalnego, naukowego, miejsca parkingowego,
miejsca w domu studenckim, w tym na cele ewidencji oraz administracji domu studenckiego;
 ewidencji, administracji i obsługi korzystania z Biblioteki PSW oraz udostępnianych przez PSW
zasobów bibliotecznych, w tym wypożyczalni oraz czytelni;
 prowadzenia rozliczeń finansowych w ramach zawartej umowy o odpłatności, w tym dochodzenia
roszczeń w zakresie tej umowy, jak i procedowania z wnioskiem o udzielenie kredytu studenckiego;
 monitoringu wizyjnego na terenie PSW;
 wykonywania obowiązków nałożonych na Uczelnię w związku z prowadzeniem procesu kształcenia
na podstawie obowiązujących przepisów prawa np.: ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. z 1967 r., poz. 220 ze zm.);
 informowania Pana/Pani o działalności kulturalnej i edukacyjnej Uczelni, w tym organizacji
wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, reklamy tj. w celach marketingowych Uczelni
oraz rekomendowanych przez Uczelnię wydarzeniach, usługach i ofertach podmiotów
zewnętrznych. Dzięki analizie podanych przez Pana/Panią danych, które przetwarzane będą w
celach marketingowych, przedstawimy ofertę dopasowaną do Pana/Pani potrzeb. Takie działanie

stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na rozwijaniu naszej działalności i
możliwości przedstawiania Panu/Pani jak najlepszej propozycji. Na podstawie otrzymanych od
Pana/Pani danych, dopasowujemy również treści reklam internetowych do Pana/Pani preferencji.
Tu także działamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na promocji
naszej działalności i doborze jak najlepszej dla Państwa oferty. Może Pan/Pani zmienić ustawienia
swojej przeglądarki, by wyłączyć m.in. personalizację reklam. W tym zakresie odsyłamy Pana/Panią
do odpowiednich regulaminów przeglądarki. Ponadto korzystamy także z reklam w mediach
społecznościowych. W zależności od rodzaju mediów, również może Pan/Pani zmienić ustawienia
profilu/konta w związku z reklamami. Tu również odsyłamy Pana/Panią do odpowiednich
regulaminów w/w mediów.
 na cele przygotowania pracy dyplomowej oraz przebiegu procedury obrony tytułu zawodowego;
 prawidłowego przebiegu praktyk zawodowych;
c. monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów w celu dostosowania programu studiów do potrzeb
rynku pracy na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)
i aktów wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września
2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.). W tym celu Uczelnia ma prawo przetwarzać
wyłącznie takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres poczty
elektronicznej przez okres 10 lat liczony od dnia ukończenia przez Pana/Panią studiów;
d. przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych na podstawie udzielonej zgody, zgoda ta nie jest
ograniczona czasowo i może być odwołana w każdym czasie;
e. nieodpłatnego przetwarzania Pana/Pani imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęć), wywiadów i nagrań z Pana/Pani
osobą w materiałach informacyjno – promocyjnych Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Zgoda ta nie jest ograniczona
czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie formy publikacji;
f. w zakresie działania w mediach społecznościowych Uczelnia będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w
następujących celach:
 prowadzenia naszego profilu/kanału w mediach społecznościowych, na warunkach przez nie określonych i
informowania Pana/Pani za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych lub rekomendowanych
przez nas wydarzeniach oraz oferowanych lub rekomendowanych produktach i usługach;
 kontaktu z Panem/Panią;
 analizy funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z naszego profilu/kanału;
 przesyłania Panu/Pani informacji handlowych i marketingowych, w tym zaproszeń na organizowane lub
rekomendowane przez nas wydarzenia, za pośrednictwem funkcjonalności profilu/kanału.
Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w wymienionych wyżej celach w pkt „ f” stanowi
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który stanowi, że administrator danych osobowych ma prawo przetwarzać dane osobowe
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Nasz prawnie uzasadniony interes polega m.in. na
promocji naszej działalności, informowaniu o rekomendowanych wydarzeniach i poszerzaniu grona naszych
sympatyków oraz udzielaniu odpowiedzi na Pana/Pani pytania. Dane osobowe przetwarzamy przez okres
Pana/Pani aktywności związanej z profilem/kanałem, a następnie maksymalnie do czasu usunięcia Pana/Pani konta
lub usunięcia Pana/ Pani z profilu/kanału. Nadto, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w celu
ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu, co stanowi nasz uzasadniony interes prawny. Dane te
Uczelnia będzie przetwarzać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a. osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b. podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. np. przedsiębiorstwa
dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcy usług pocztowych,
kurierskich itp.;
c. podwykonawcom w związku ze zleconymi przez Uczelnię działaniami realizowanymi w imieniu Uczelni w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji umowy o naukę;
d. podmiotom świadczącym na rzecz Uczelni pomoc prawną i zastępstwo procesowe;

e. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną administratora danych;
f. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Panu/ Pani najwyższy standard obsługi.
Państwa dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w
przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, dostawcą usług
pocztowych, kurierskich, płatniczych, prawniczych, ubezpieczeniowych, informatycznych i audytowych) lub
podwykonawcą (np. agencją marketingową). Państwa dane osobowe możemy przekazać również podmiotom
powiązanym z nami kapitałowo lub osobowo. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów
do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym
przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
W związku z korzystaniem przez nas z mediów społecznościowych, Pani/Pan dane osobowe mogą być przekazywane
właścicielom portali: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym nas agencjom
marketingowym.
Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych
Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony
danych osobowych.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba
że będzie to niezbędne dla wykonania umowy o naukę np. w przypadku realizacji przez Pana/Panią toku studiów z
partnerem spoza EOG.
9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
a. przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy z jakichkolwiek
przyczyn nie zostanie Pan/Pani przyjęty/a na aplikowane studia;
b. przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych wyżej w pkt 5, w tym przez okres wynikający z
obowiązujących przepisów prawa, przy czym Pana/Pani dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych
studenta będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów, (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1861 ze zm.);
c. w celu monitoringu kariery zawodowej przez okres 10 lat od dnia ukończenia przez Pana/ Panią studiów na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 352 ust. 14-16 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) i aktów wykonawczych;
d. do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych.
10. Ma Pan/Pani prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani możliwość pozyskania
informacji - jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
b. sprostowania swoich danych - korzystając z tego prawa można zgłosić do Administratora konieczność
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy
przetwarzaniu danych,
c. ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa może Pan/Pani zgłosić do Administratora wniosek o
ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych,
d. usunięcia swoich danych - korzystając z tego prawa może Pan/Pani zgłosić do Administratora wniosek o
usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku Uczelnia dokona niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to
nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z
prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
e. wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw

wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f
RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Uczelnia jest
zobowiązana do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pana/Pani
wniosku, Uczelnia nie będzie mogła przetwarzać Pana/Pani danych osobowych objętych sprzeciwem na tej
podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które
według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia
dochodzenia lub obrony roszczeń,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych
dla potrzeb studiów w PSW, tj. procesu dydaktycznego i monitorowania jego realizacji jest równoznaczne z
rezygnacją ze studiów,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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