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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (DZ. Urz. UE, L 119, poz.1 z 04.05.2016r.) informuję iż:
1. administratorem danych osobowych jest Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom;
2. celem przetwarzania danych osobowych o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i f
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
wynikającym z:
a. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U.
2018r., poz. 1668),jest przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na
studia, dla realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów,
wykonania
przez
Administratora
obowiązków
informacyjnych,
archiwizacyjnych i statystycznych, oraz monitoringu kariery zawodowej po
ukończeniu studiów –zatrudnienie i przyznawanie świadczeń socjalnych;
b. organizacja wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, prowadzenia
monitoringu wizyjnego;
3. w sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, e-mail iodo@eust.pl;
4. odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. podmioty uprawnione do przetwarzania danych na podstawie odrębnych
przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań;
b. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże
się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), przy czym
takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie
zgodnie z nią;
c. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych;
5. akta i dokumentacja przechowywane będą:
a. w przypadku osób które nie zostały przyjęte na studia – przez 6 miesięcy
od daty zakończenia rekrutacji;
b. w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia – przez okres niezbędny
do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,
przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych słuchacza
będą przechowywane przez okres 50 lat;
6. istnieje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych;
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7. istnieje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparci o przepisy prawa
w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu;
10. administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych.

