Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych kandydatów na studentów:
Dane będą przetwarzane:

1)

w
celu
przeprowadzenia
postępowania
w
sprawie przyjęcia na
studia

2) w celu przeprowadzenia
badania przyczyny
niepodjęcia nauki oraz
oceny procesu
rekrutacyjnego

3) w celach marketingowych
(w przypadku wyrażenia
zgody na otrzymywanie
informacji
marketingowych)

4) w celu dochodzenia lub
obrony roszczeń

5) w celu publikacji wyników
postępowania w sprawie
przyjęcia na studia

Podstawa przetwarzania:
Obowiązek wynikający z
przepisów prawa (ustawa z z
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce)
- przeprowadzenie
postępowania w sprawie
przyjęcia na studia (art. 6 ust.
1 lit. c RODO)
Prawnie uzasadniony interes −
dostosowywanie
oferty kształcenia do
oczekiwań
klientów oraz podnoszenie
jakości
postępowania
rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO)
Prawnie uzasadniony interes −
realizacja celów
marketingowych w tym
profilowanie (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)

Prawnie uzasadniony interes –
dochodzenie lub obrona
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)

Prawnie uzasadniony interes
- publikacja wyników
postępowania w sprawie
przyjęcia na studia(art. 6 ust. 1
lit. f RODO)
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Okres przechowywania:
do 31.01 – w przypadku
rekrutacji na semestr zimowy;
do 30.06 – w przypadku
rekrutacji na semestr letni.

do 31.01 – w przypadku
rekrutacji na semestr zimowy;
do 30.06 – w przypadku
rekrutacji na semestr letni.

Do czasu wycofania zgody na
otrzymywanie informacji
marketingowych.
do 31.01 – w przypadku
rekrutacji na semestr zimowy;
do 30.06 – w przypadku
rekrutacji na semestr letni;
-chyba że wszczęto
postępowanie sądowe lub
sądowoadministracyjne
związane z tymi roszczeniami
do 31.01 – w przypadku
rekrutacji na semestr zimowy;
do 30.06 – w przypadku
rekrutacji na semestr letni;

Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych studentów:
Dane będą przetwarzane:

Podstawa przetwarzania:

1) w celu realizacji warunków
umowy o odpłatności za
studia

Niezbędność przetwarzania do
realizacji umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO)

2) w celu realizacji
obowiązków
podatkowych oraz
rozrachunkowych

Obowiązek prawny
wynikający z art. 86 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (art. 6
ust. 1 lit. c RODO)

3) w celu realizacji
obowiązków
wynikających z ustawy
Prawo o
szkolnictwie wyższym i
nauce oraz wydanych na
jej podstawie
rozporządzeń
wykonawczych

4) w celu dochodzenia lub
obrony przed
ewentualnymi
roszczeniami

Okres przechowywania:
okres realizacji umowy i okres
7 lat liczonych od dnia
rozwiązania umowy ze
skutkiem na koniec roku
kalendarzowego.

5 lat, licząc od końca
roku kalendarzowego, w
którym
upłynął termin płatności
podatku.
1) 50 lat dla danych
wchodzących w skład
teczek akt osobowych
studentów (za wyjątkiem
dokumentów
stanowiących podstawę
Obowiązki prawne
ubiegania się o przyjęcie na
wynikające z ustawy z dnia
studia, podpisanego aktu
20 lipca 2018 r.
ślubowania, potwierdzenia
Prawo o szkolnictwie
odbioru legitymacji
wyższym i nauce oraz
studenckiej i indeksu, a
wydanych na jej podstawie
także ich duplikatów)
rozporządzeń
2) Do końca roku
wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit.
kalendarzowego, w
c RODO)
którym student zdał
egzamin
dyplomowy albo w
którym wydana została
ostateczna decyzja
administracyjna
dotycząca skreślenia z
listy studentów − dla
innych danych.
Prawnie uzasadniony
7 lat liczonych od dnia
interes - dochodzenie lub
rozwiązania
umowy
obrona przed roszczeniami
odpłatności za studia ze
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
skutkiem na koniec roku
kalendarzowego.
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5) w celu przeprowadzenia
badania oceny jakości
kształcenia oraz przyczyny
rezygnacji z podejmowania
nauki (w przypadku
złożenia rezygnacji)
6) w celach marketingowych
(w przypadku wyrażenia
zgody na otrzymywanie
informacji
marketingowych)

Prawnie uzasadniony interes −
dostosowywanie
oferty kształcenia do
oczekiwań
klientów oraz podnoszenie
jakości kształcenia (art. 6 ust. 1
lit. f RODO)
Prawnie uzasadniony interes −
realizacja
celów
marketingowych
w
tym
profilowanie (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)

Do 6 miesięcy od dnia
rozwiązania umowy o
warunkach odpłatności za
studia

Do czasu wycofania zgody na
otrzymywanie informacji
marketingowych.

Wykorzystanie technologii cookies w celu profilowania
Jeżeli ustawienia przeglądarki osoby wypełniającej formularz rekrutacyjny będą zezwalały na
wykorzystywanie technologii cookies to w momencie wysłania formularza elektronicznego
zawierającego dane osobowe Uniwersytet SWPS będzie mógł połączyć historię zachowań
użytkownika oraz danych pochodzących z otrzymanego formularza do przypisania osoby według
określonych kryteriów takich jak: preferencje, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia,
zainteresowania i inne (profilowanie). Celem powyższego działania jest wysyłanie użytkownikom,
którzy wyrazili zgodę na otrzymywania informacji marketingowych
- tylko tych informacji, którymi mogą być potencjalnie zainteresowani.
Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Uniwersytetu SWPS.
Dane będą przekazane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem wprowadzenia ich do
Systemu POL-on oraz do repozytorium pisemnych prac dyplomowych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dane mogą być udostępniane także
innym organom państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do zgłoszenia
sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do żądania: sprostowania lub usunięcia danych albo ograniczenia ich przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych.
W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy kontaktować się pocztą tradycyjną na
adres Uniwersytetu SWPS z dopiskiem “IOD” lub “Dane osobowe” lub poprzez e-mail na adres
iod@swps.edu.pl
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
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Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia. Podanie danych
jest także niezbędne w celu zawarcia umowy o warunkach odpłatności za studia. Niepodanie danych
skutkować będzie niemożnością przeprowadzenia postępowania w sprawie przyjęcia na studia a w
konsekwencji niemożnością zawarcia umowy o warunkach odpłatności za studia i przyjęcia na studia
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy kontaktować się pocztą tradycyjną na
adres Uniwersytetu SWPS z dopiskiem “Inspektor Ochrony Danych” lub poprzez pocztę elektroniczną
na adres iod@swps.edu.pl.
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