Nadbużańska Szkoła Wyższa im. M. J. Karpia w
Siemiatyczach – informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych
25 maja bieżącego roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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, s. 1) – potocznie znane jako RODO.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że Nadbużańska Szkoła Wyższa im. M. J. Karpia
w Siemiatyczach przeprowadziła analizę dotyczącą przetwarzania danych i wdrożyło szereg działań w celu
lepszej ich ochrony zgodnie z RODO.
Najważniejsze dla Państwa informacje są następujące:
- nic nie muszą Państwo robić. Dane kontaktowe, które nam Państwo przekazali są przez nas przetwarzane
zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem,
- wdrożyliśmy przepisy RODO aby lepiej chronić Państwa dane.
- poniżej przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące Państwa uprawnień w związku z RODO.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodoinformator
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1, zwanego dalej rozporządzeniem - informujemy, że
Administratorem Danych Osobowych jest Rektor Nadbużańskiej Szkoły Wyższej im. Marka J. Karpia
w Siemiatyczach, z siedzibą w Siemiatycze, ul. Kościuszki 43.
II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
- zawarcia i wykonania oraz świadczenia usług edukacyjnych zgodnie z zawartą umową – w związku
z niezbędnością przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia –
podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy),
- dla celów marketingowych Administratora Danych Osobowych – za zgodą osoby której dane osobowe dotyczą
(art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia – podanie danych jest dobrowolne),
- w innych przypadkach, dla których podstawę prawną stanowią przepisy prawa np. wynikających z obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 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 osobowych)
Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności w zakresie
obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej.
Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o Państwa zgodę będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.
IV. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane, ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Państwa dane mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora Danych Osobowych m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane dla
celów księgowych, windykacyjnych, przy czym podmioty te przetwarzają takie dane wyłącznie na podstawie
umowy zawartej z Administratorem Danych Osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Każdemu z Państwa przysługuje prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych - w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe;
3) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy uwzględnieniu celów przetwarzania;

4) usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym ) - w przypadku jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do
celów, w których zostały zebrane i przetwarzane;
5) ograniczenia przetwarzania - w przypadku, jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający
Administratorowi Danych Osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już moich danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są
one mi potrzebne do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;
Wskazane wyżej uprawnienia, jesteście Państwo uprawnieni zrealizować w formie oświadczenia złożonego
w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, jak również w formie elektronicznej na
adres jego poczty elektronicznej (pkt I).
W razie niezgodnego z przepisami oraz umową przetwarzania danych osobowych, każdy z Państwa jest
uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wyrażonej zgody na kontakt
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i teleadresowych jest Rektor Nadbużańskiej Szkoły
Wyższej im. Marka J. Karpia w Siemiatyczach, ul. T. Kościuszki 43, 17-300 Siemiatycze (dalej
Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może
napisać e-mail na adres: nsw.rektorat@op.pl
2. Pani/Pana dane osobowe i teleadresowe będą przetwarzane w celu kontaktu.
3. Pani/Pana dane osobowe i teleadresowe nie będą udostępnione innym podmiotom, chyba że obowiązek
taki wynikać będzie z przepisów prawa.
4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych i teleadresowych poza teren Polski.
5. Pani/Pana dane przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i teleadresowych jest dobrowolne ale niezbędne do
realizacji wskazanych celów, a brak ich podania uniemożliwi kontakt.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
o sprostowania danych,
o cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed
jej wycofaniem,
o usunięcia danych,
o ograniczenia przetwarzania danych,
o wniesienia sprzeciwu,
o przenoszenia danych.
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych i teleadresowych narusza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie.
9. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych i teleadresowych w sposób
opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Informacja o przetwarzaniu wizerunku jako danej osobowej
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Nadbużańskiej Szkoły Wyższej im. Marka
J. Karpia w Siemiatyczach, ul. T. Kościuszki 43, 17-300 Siemiatycze (dalej Uczelnia). W celu
skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail na
adres: nsw.rektorat@op.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych na podstawie udzielonej przez
Panią/Pana zgody.
3. Pani/Pana wizerunek możemy udostępniać następującym podmiotom media współpracujące z Uczelnią,
podmioty drukujące materiały informacyjne.
4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.
5. Pani/Pana wizerunek przechowywany będzie do czasu wycofania udzielonej zgody.
6. Zgoda udzielona przez Panią/Pana jest dobrowolna. W przypadku nie wyrażania zgody na
fotografowanie oraz utrwalanie Pani/Pana wizerunku uprasza się o opuszczenie sali lub zgłoszenie
odpowiedniej osobie.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed
jej wycofaniem,
o usunięcia danych,
o ograniczenia przetwarzania danych,
o wniesienia sprzeciwu,
o przenoszenia danych.
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie wizerunku jako danej osobowej narusza powszechnie
obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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