
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych studentów i słuchaczy 
 

 
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO 
informujemy: 

Administrator danych: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanistyczna im Króla Stanisława 
Leszczyńskiego  z siedzibą w Lesznie, przy ul. Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno 
 
Cele przetwarzania danych osobowych: 
Przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych i 
statutowych takich jak kształcenie studentów, kształcenie podyplomowe, udzielenie pomocy studentom 
niepełnosprawnym, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. 
 
Odbiorcy danych: 
Administrator udostępnia dane osobowe pracownikom/współpracownikom, a także podmiotom uprawnionym 
do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym i 
świadczącym usługi na rzecz Administratora, na podstawie zwartych umów powierzenia. W przypadku 
skorzystania przez Panią/Pana z odnośników na naszej stronie przekierowujących na strony Facebook lub 
YouTube – odrębnymi administratorami danych są firmy prowadzące wyżej wymienione serwisy. 
 
Okres przetwarzania: 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach obowiązującego prawa lub 
przez okres realizacji  umowy (w tym przez okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed 
zgłoszonymi roszczeniami, oraz przez okres archiwizacji dokumentacji). W przypadku przetwarzania danych na 
podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana 
zgody. 
 
Państwa uprawnienia: 
Ma Pani/Pan 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. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: 
Administrator danych, powołał inspektora ochrony danych osobowych. Inspektorem ochrony danych jest p. 
Krystian Erens z którym mogą się Państwo skontaktować pod wskazanym adresem mailowym, w każdym temacie 
związanym z ochroną Pani/Pana danych osobowych: krystian.erens@infomania.pl 
 
Informacje dodatkowe: 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator danych nie będzie podejmował wobec Pana/Pani żadnych 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 


