INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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), dalej „RODO” informuję, że Administratorem Danych
Osobowych jest VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa,
wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego pod liczbą porządkową nr 372, REGON: 145895786, NIP: 113-28-51-592, dalej
„Administrator”.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na studia w VIAMODA
Szkole Wyższej w Warszawie.
3. W przypadku podjęcia studiów w VIAMODA Szkole Wyższej w Warszawie Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu:
1) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
(w celu wykonania umowy);
2) realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym;
3) przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora);
4) wykorzystania ich w przypadkach uzasadniających wyższy interes Administratora.
4. Dane mogą być udostępniane organom i podmiotom publicznym realizującym swoje zadania
w obszarze szkolnictwa wyższego i wynikające z przepisów prawa.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia oraz inne podmioty (np. poczta; firmy
kurierskie; operator systemu antyplagiatowego) lub osoby fizyczne (wykładowcy) w zakresie
koniecznym do realizacji procesu rekrutacji oraz procesu dydaktycznego.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej, chyba że będzie Pani/Pan korzystać z wymiany międzynarodowej, np. program
ERASMUS+ lub uczestniczyć w innych działaniach międzynarodowych Administratora (VIAMODA
Szkoły Wyższej w Warszawie).
7. W przypadku niepodjęcia studiów w VIAMODA Szkole Wyższej w Warszawie Pana/Pani dane
zostaną zniszczone w terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym został zakończony proces rekrutacji na dany rok akademicki, z wyłączeniem danych
niezbędnych do postepowania, o którym mowa w ust. 9. pkt 4)., tj. imienia, nazwiska, adresu
mailowego i numeru telefonu.
8. W przypadku podjęcia studiów w VIAMODA Szkole Wyższej w Warszawie Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez
okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości, wymaganego prawem
okresu archiwizowania dokumentów czy innych przepisów prawa w tym zakresie.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują
Pani/Panu określone uprawnienia:
1) ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są
przez Administratora (tzw. prawo dostępu).
2) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób
niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
3) w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych
osobowych, tj. :
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a) kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana
informował;
b) kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma
prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej) – konsekwencją wycofania tej
zgody jest brak możliwości realizacji umowy zawartej z Administratorem;
c) jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem;
d) jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
4) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań
marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw.
„prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma
Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie
przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
5) jeśli uzna Pani/Pan, że:
a) przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
c) Administrator nie potrzebuje już określonych danych,
d) wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania,
może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia
poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych
żadnych operacji, a jedynie je przechowywał.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy: dane@viamoda.edu.pl lub
pisemny: VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem:
1) przeprowadzenia procesu rekrutacji;
2) w przypadku podjęcia studiów w VIAMODA Szkole Wyższej w Warszawie – warunkiem
realizacji umowy zawartej z Administratorem.
Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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).
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