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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE 

REKRUTACJI, UMÓW ZE STUDENTAMI, UCZESTNIKAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I 

KURSÓW 

Administratorem Danych Osobowych jest Łużycka Szkoła Wyższą im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w 

Żarach (68-200), ul. Pszenna 2 B, NIP: 928 190 68 42, tel. 68 363 00 55, e-mail: lsw@lsw.edu.pl, wpisana do 

ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 289 prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, zwana dalej Szkołą  

1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

a) Rekrutacji oraz realizacji zawartej umowy ze Szkołą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) Wypełnienia obowiązków prawnych w związku z działalnością  Szkoły w zakresie kształcenia i 

realizacją zawartych umów z pkt. a (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. c RODO); 

c) Dochodzenia, obrony i ustalania ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d) Realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

e) Statystycznych i raportowania dla potrzeb wewnętrznych Szkoły i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz na pisemny wniosek innych instytucji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). 

2. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

a) Szkoła będzie przetwarzał dane w zakresie określonym w przepisach prawa oraz w zakresie 

niezbędnym do realizacji warunków umowy.  Jak również dane osobowe będą przetwarzane w celach 

rozrachunkowych oraz w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

w szczególności Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Ponadto dane będą przetwarzane w celu realizacji 

uzasadnionych interesów Administratora, tj.  informowanie o ważnych wydarzeniach, czy badaniu 

satysfakcji z pobieranej nauki; 

b) Zakres przetwarzania danych studentów regulowany jest Rozporządzeniem Ministra Nauki 

i Szkolnictwa w sprawie studiów z dnia 27 września 2018 roku (§14-§28), które wyznacza również okres 

przechowywania teczek akt osobowych studentów (50 lat); 

c) Dla osób nie posiadających statusu studenta (np. słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów), 

dane osobowe będą przetwarzane w zakresie tylko niezbędnym do realizacji toku studiów oraz innych 

uzasadnionych celów, a determinantem wyznaczającym okres przechowywania danych będą terminy 

przedawnienia roszczeń; 

d) Dla potrzeb rekrutacji: przez okres do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez 6 miesięcy. 

3. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?  

             Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom:  

a) współpracującym ze Szkołą w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego 

procesu oraz zachowania ciągłości działania, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania 

techniczne i organizacyjne, w szczególności usługi: teleinformatyczne, prawne, doradcze oraz 

wspierające ze Szkołą w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia, kurierskie, pocztowe, 

związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.  
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4. Dobrowolność podania danych osobowych? 

a) Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale bywa konieczne z uwagi na obowiązujące 

przepisy prawa np. w celu zawarcia/ realizacji umowy. 

 

5. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 

     W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do: 

 

a) dostępu do danych osobowych; sprostowania  danych osobowych; usunięcia  danych osobowych; 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych; 

b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


