Polityka bezpieczeństwa
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego

Obowiązek informacyjny
podyplomowych

wobec

studentów

i

słuchaczy

studiów

Szanowna Pani / Szanowny Panie,
w związku z wejściem życie w dniu 25.05.2018 r. 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)
informujemy, iż:
1. administratorem danych osobowych studentów i słuchaczy studiów podyplomowych
jest Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego,
91-072 Łódź, ul. św. Jerzego 10/12, adres do korespondencji: 90-117 Łódź,
ul. Narutowicza 7/9;
2. dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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 119 z 04.05.2016 r.) w celu
związanym z przygotowaniem, obsługą i rozliczeniem umowy o pobieranie nauki oraz
archiwizacją dokumentacji finansowej powstałej w związku z realizacją umowy
wymaganą przepisami obowiązującego prawa;
3. odbiorcą Pani / Pana danych osobowych jest administrator, upoważnieni do
przetwarzania danych osobowych pracownicy Dziekanatu, Kwestury, Sekretariatu
oraz pracownicy dydaktyczni, ponadto Pani / Pana dane osobowe mogą zostać
udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego
prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych;
4. dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres pobierania nauki, a po jej
zakończeniu będą archiwizowane przez okres:
a) 5 lat licząc od końca roku, w którym wystawiono ostatni dokument finansowy
zgodnie z art. 73-74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2342 z późn. zm.),
b) 50 lat zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1554 z 27.09.2016 r.);
5. podanie danych było wymogiem umownym, a odmowa ich podania była
równoznaczna z brakiem możliwości pobierania nauki u administratora;
6.
a)
b)
c)
d)

ma Pani / Pan prawo:
żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych,
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Pani / Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są
profilowane oraz nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

