Polityka prywatności
Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 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), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu ul.
Prądzyńskiego 53.
2. W Wyższej Szkole Uni-Terra został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim
kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych, pisemnie na adres e-mail:
mailto:iodo@wsuniterra.pl, telefonicznie pod nr tel.: 61/8 33 05 30. Inspektorem Ochrony
Danych jest Joanna Zawodna-Pietrzak.
3. Dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych
osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np.
zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie,
wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
4. Wyższa Szkoła Uni-Terra przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celu
przetwarzania (zgodnie z określonym celem).
5. Politykę prywatności stosuje się do wszystkich przypadków, w których Wyższa Szkoła Uni-Terra
jest administratorem danych osobowych i przetwarza zebrane dane osobowe. Ma zastosowanie
w przypadkach, w których Wyższa Szkoła Uni-Terra przetwarza dane osobowe pozyskane
bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, oraz danych osobowych pozyskanych z innych
źródeł. (Zgodnie z obowiązującymi przepisami określonych w art. 13 i art. 14 RODO.)
6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a i b RODO - w celach zawarcia i
realizacji umów, przez okres trwania umowy. Wyższa Szkoła Uni-Terra przetwarza dane osobowe
studentów, pracowników, kontrahentów i innych osób fizycznych, których dane osobowe
uczelnia jest uprawniona przetwarzać na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zgody
wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą.
7. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO – w celach
wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.
8. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. f – w celach ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem.
9. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas uzależniony od podstawy prawnej
stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Po upływie okresu dane
osobowe nie są przetwarzane.
10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:
a. żądania od administratora dostępu w każdej chwili do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
b. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
11. Dane osobowe powierzone administratorowi nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
12. Podanie danych osobowych administratorowo danych jest dobrowolne, lecz odmowa podania
powyższych danych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy.
13. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

