Załącznik nr 8
do Regulaminu Centrum Dydaktycznego Studenckiej Poradni Prawnej
Wydziału Prawa w Warszawie
SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klienta
Szanowny Kliencie,
poniżej przedstawione są informacje o przetwarzaniu Pani/a danych osobowych. W przypadku
podawania danych osobowych osób trzecich zwracamy się o przekazywanie wyłącznie takich
danych osobowych, które są niezbędne do wykonania opinii prawnej.
Tożsamość administratora
Administratorem w odniesieniu do podanych przez Państwa danych osobowych jest SWPS
Uniwersytet Humanistycznospołeczny (dalej: “Uniwersytet SWPS”), którego siedziba mieści
się w Warszawie, adres: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa. Z administratorem można
się skontaktować poprzez adres e-mail: swps@swps.pl, telefonicznie pod numerem 22 517 96 00 lub
pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej:
„IOD”), z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@swps.edu.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.

Podstawy prawne i cele przetwarzania
Dane przetwarzane będą w celu świadczenia pomocy prawnej w ramach Centrum
Dydaktycznego Studencka Poradnia Prawna przy Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu
SWPS (dalej: „Studencka Poradnia Prawna”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO1
(niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej).
Uniwersytet SWPS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) będzie
przetwarzał dane osobowe również w celu zapewnienia rzetelności oraz profesjonalizmu
świadczonych przez Studencką Poradnię Prawną usług oraz w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami.
Podstawy prawne i cele przetwarzania danych podlegających szczególnej ochronie
Jeśli w czasie świadczenia pomocy prawnej w Studenckiej Poradni Prawnej poda Pan/i swoje
dane szczególnej kategorii , czyli informacje: dotyczące zdrowia, ujawniające pochodzenie
rasowe lub etniczne, o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych
lub światopoglądowych, o przynależności do związków zawodowych, o seksualności lub
orientacji seksualnej, dane te będą mogłyby być przetwarzane w celu udzielenia Panu/i
pomocy prawnej wyłącznie za Pana/i wyraźną zgodą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Zgoda na przetwarzanie ww. kategorii danych osobowych może być wycofana w każdym
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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).

czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem, jednakże uniemożliwi dalsze procedowanie sprawy.
Uniwersytet SWPS zastrzega, że w przypadku, w którym podane przez Pana/ią dane
podlegające szczególnej ochronie zostaną wykorzystane przez Studencką Poradnię Prawną do
świadczenia na Pana/i rzecz pomocy prawnej, np. zostaną uwzględnione przy wydanej
w sprawie poradzie, Uniwersytet SWPS może je przetwarzać na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f
RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych
Podane dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od skorzystania z usług Studenckiej Poradni
Prawnej.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych będą uprawnione do tego podmioty publiczne oraz podwykonawcy
działający na rzecz Uczelni.
Przysługujące prawa
Każda osoba podająca swoje dane posiada prawo żądania dostępu do ich treści oraz ich
poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do złożenia sprzeciwu
przeciwko przetwarzaniu oraz prawo do przenoszenia danych, przy czym każdy wniosek
dotyczący przysługujących ww. praw jest rozpatrywany indywidualnie.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udzielenia przez Studencką
Poradnię Prawną pomocy prawnej. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości
skorzystania z pomocy prawnej w ramach Studenckiej Poradni Prawnej.
Nadto Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez
profilowanie, na podstawie zebranych danych osobowych.

