
 

Prosimy o dopisanie i podpisanie następującej klauzuli: 
 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych jest Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą  

w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, (03 – 815) Warszawa. 

2. Dane będą przetwarzane: 

a) w celu realizacji rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda na przetwarzanie); 

b) w celach dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora). 

c) dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na 

przetwarzanie). 

3. Okres przechowywania danych: 

a) do chwili przedawnienia roszczeń (12 miesięcy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego 

na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej); 

b) do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku przetwarzania 

dla potrzeb przyszłych rekrutacji. 

4. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

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

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

Zmiany proszę kierować pod adres praca@swps.edu.pl. 

6. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich 

danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i 

ochrony danych osobowych. 

7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 

procesie rekrutacyjnym. 

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy kontaktować się z naszym Inspektorem 

Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@swps.edu.pl lub pocztą 

tradycyjną na adres Uniwersytetu SWPS.  

https://maps.google.com/?q=ul.+Chodakowska+19/31,+(03+%E2%80%93+815)+Warszawa&entry=gmail&source=g
mailto:iod@swps.edu.pl


 

 Ponadto nasz Inspektor udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i ochrony 

danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa 

danych. 

Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że firma SWPS Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana 

dobrowolnej zgody.  

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich 

danych osobowych dostarczonych przeze mnie za pomocą niniejszego formularza oraz danych 

zawartych w załączonej dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb rekrutacji.  

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich 

danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 
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