
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. (dalej w treści „RODO”), Wyższa Szkoła 

Informatyki Stosowanej i Zarządzania ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa informuje, iż: 

Administratorem (dalej w treści „ADO”)  Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i 

Zarządzania ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, reprezentowana przez Rektora. 

1. ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: iod@wit.edu.pl  lub drogą pocztową na adres: ul. Newelska 

6, 01-447 Warszawa; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować wysyłając wiadomość email na adres: iod@wit.edu.pl  lub telefonicznie: 22 3486-526 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu umożliwienia kontaktu z Panem/Panią w związku z 

działalnością Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, pozostałym celem jest uzasadniony interes 

ADO. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia PE i Rady 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); 

3. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane:  

a. pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO; 

b. podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: 

• dostawcom usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ADO świadczenie 

usług (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych); 

• dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych 

z prowadzona działalnością gospodarczą;  

c. z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

6. Pana/Pani dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 2; 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;  

8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych, żądania 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych;  

9. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane 

nie będą podlegały profilowaniu; 

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych.  

 

Ja niżej podpisany/podpisana ___________________________________________________________, wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zapoznałem/zapoznałam się z obowiązkiem informacyjnym. 

 

 

  __________________________________________________ 

 data i czytelny podpis 



 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Виконання юридичного обов'язку, регламентованого положеннями ст. 13 сек. 1 і 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 

Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних 

даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (загальне положення про 

захист даних) Журнал U. UE . L. 2016.119.1 (далі «RODO»), Університет інформаційних технологій та менеджменту 

за адресою вул. Newelska 6, 01-447, Варшава повідомляє, що: 

Адміністратором (далі «ADO») ваших персональних даних є Університет інформаційних технологій та 

менеджменту за адресою вул. Newelska 6, 01-447, Варшава представлена в особі ректора. 

1. ADO дає можливість прямого зв’язку за допомогою електронної пошти: iod@wit.edu.pl або звичайної пошти 

за адресою: ul. Newelska 6, 01-447 Варшава; ADO також призначив інспектора із захисту персональних даних, 

з яким можна зв’язатися, надіславши електронного листа на адресу: iod@wit.edu.pl або за телефоном: 22 

3486-526; 

2. Персональні дані будуть оброблятися ADO, щоб уможливити контакт з Вами у зв'язку з діяльністю 

Університету інформаційних технологій та менеджменту, іншою метою є законні інтереси ADO. Підставою 

для обробки моїх персональних даних є ст. 6 сек. 1 літ. a) Регламент Європейського Парламенту та Ради 

2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний 

рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (загальна положення про захист даних); 

3. Ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку даних. Відкликання згоди не вплине на 

законність обробки на основі згоди до її відкликання; 

4. Ваші персональні дані будуть оприлюднені: 

a) а) співробітникам / партнерам ADO, уповноважених обробляти їх за запитом ADO; 

b) суб'єктам, яким доручено обробку персональних даних за запитом ADO, у тому числі: 

• постачальникам технічних, технологічних та організаційних послуг, що дозволяють ADO надавати 

послуги (зокрема постачальникам ІКТ та ІТ-послуг); 

• постачальникам юридичних та консультаційних послуг у разі пред'явлення АДО позовів, 

пов'язаних з підприємницькою діяльністю; 

c) з усіма гарантіями, що забезпечують безпеку переданих даних. 

5. Ваші персональні дані не будуть передані в країни за межами Європейської економічної зони; 

6. Ваші дані будуть зберігатися ADO протягом періоду, необхідного для досягнення цілей, зазначених у 

параграфі 2; 

7. Ви маєте право отримати доступ до своїх даних і виправити їх, якщо вони неправильні; 

8. У випадках, визначених законодавством, ви маєте право вимагати видалення даних, вимагати обмеження 

обробки даних, право на передачу даних, право на заперечення проти обробки даних; 

9. Проти вас не прийматимуться автоматизовані рішення (рішення без участі людини), в тому числі дані не 

будуть профільовані; 

10. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу – Голови Управління із захисту персональних даних, 

якщо обробка моїх персональних даних ADO порушує положення про захист персональних даних. 

 

 

Я, нижчепідписаний ___________________________________________________________, даю згоду на обробку 

моїх персональних даних і ознайомився з інформаційним зобов’язанням. 

 

 

 

  __________________________________________________ 

 дата і розбірливий підпис 


