
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Wypełniając obowiązek określony w  Rozporządzenia 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 (  RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej  w
Gdyni,  ul.  Armii  Krajowej  46,  81-365  Gdynia.  Dane  kontaktowe:  tel.:  58-661-88-71,  email:
sekretariat@wsks.pl 
2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o naukę na studiach
pierwszego  stopnia  i  na  studiach  podyplomowych  w Wyższej  Szkole  Komunikacji  Społecznej  w
Gdyni  oraz  w procesie  kształcenia  na  wybranym kierunku,  w tym realizacji  praw i  obowiązków
związanych ze studiowaniem. 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest:
1. Obowiązek prawny ciążący na Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, wynikający z
ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w
sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
2. Uzasadniony  interes  Uczelni  w  zakresie  danych  zebranych  w  toku  rekrutacji  na  studia  i
dokumentowaniu przebiegu kształcenia.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  20  października  2015  r.  w  sprawie  klasyfikowania  i
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i
brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743 z późn. zm.).

Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  są  pracownicy  i  podmioty  wykonujące  usługi  na  rzecz
Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

W trakcie przetwarzania danych osobowych może Pan/i złożyć do Uczelni wniosek o:
1. sprostowanie/poprawienie danych osobowych,
2. usunięcie danych,
3. ograniczenie przetwarzania danych osobowych tj. np.  wstrzymanie operacji na danych osobowych,
4. dostęp do danych osobowych z informacją o przetwarzanych danych przez Uczelnię,

W dowolnym momencie może Pan/i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i
wówczas Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej nie będzie mogła przetwarzać tych danych,
chyba że uzna, iż istnieją ważne prawnie podstawy do przetwarzania tych danych, nadrzędne
wobec interesów, praw  i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie danych jest
podstawą do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ma Pan/i prawo wnieść skargę  do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/i, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o naukę w Wyższej
Szkole  Komunikacji Społecznej w Gdyni.

                                                                                                                                  …………………………………………….
                                                                                                                                                (data i podpis studenta)


