Klauzula informacyjna kandydaci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
informuję, iż:

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Medyczna
w Białymstoku, ul. Krakowska 9 ,15-875 Białystok
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wsmed.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia działań rekrutacyjnych na studia do Wyższej Szkoły Medycznej
w Białymstoku na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze w związku z przedmiotem prowadzonej działalności
edukacyjnej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., związanych z raportowaniem do organów
uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z
procesem kształcenia do systemu informacji oświatowych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane z uwagi na realizację prawnie
uzasadnionych interesów administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w
szczególności:
•
•
•
•

•
•

w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie wiążących
nas przepisów prawa
w celu związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego szkoły, w zakresie
monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego
w celu związanym z obsługą informatyczną i zapewnieniem bezpieczeństwa
informatycznego i informacji u administratora
w celu związanym z prowadzeniem postępowań spornych, postępowań przed
organami władzy publicznej oraz innych postępowań w celu dochodzenia oraz obrony
przed roszczeniami;
w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing
bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb
w celach statystycznych (art. 89 ust. 1 –4 RODO)

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez:
•
•
•

okres niezbędny do realizacji usługi rekrutacyjnej, a po tym czasie przez okres
wymagany przepisami prawa.
w przypadku danych zbieranych na podstawie Pani/Pana udzielonej zgody do czasu
jej wycofania.
w celach statystycznych, archiwizacyjnych czy zapewnienia rozliczalności przez czas
trwania obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
spełniania przez organy publiczne

7. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby oraz podmioty (Procesorzy)
wykonujący pracę na rzecz Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku,
w zakresie związanym z świadczeniem usług edukacyjnych oraz organom władzy
publicznej w zakresie i celu wynikającym z przepisów prawa;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu;
10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
11. podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń edukacyjnych. W
zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych
osobowych jest dobrowolne.

