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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKÓW PROGRAMU ERASMUS  

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

 

W związku z realizacją wymogów 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 

w Warszawie („WSEiZ”) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników 

programu Erasmus oraz o przysługujących prawach. 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa. W przypadku pytań dotyczących 
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o: 

● kontakt pisemny na adres: WSEiZ, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa, 

● kontakt osobisty w WSEiZ. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej 
sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wseiz.pl lub pod adresem korespondencyjnym: 
ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a. w celu realizacji procesu wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus. (podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce); 

b. w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy, a także w celu wypełnienia 
obowiązków prawnych ciążących na WSEiZ w związku z zawartą umową, w szczególności 
z zakresu przepisów podatkowych (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c. w celach związanych z obroną przed roszczeniami, ich dochodzeniem i ustaleniem. Wskazany 
cel stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - WSEiZ 
(podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

d. w innych celach, w przypadku wyrażenia zgody (podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Odbiorcą danych osobowych są uprawnione organy w oparciu o konkretnie wskazany przepis 

ustawy. Odbiorcą danych osobowych mogą być także zewnętrzne spółki udzielające wsparcia 

Administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy 

powierzenia przetwarzania danych (np. podmioty świadczące usług wsparcia IT lub doradztwa 

prawnego) oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych 

osobowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane do banku celem wypłaty stypendium. 

Ponadto, mogą zostać przekazane do podmiotów weryfikujących i realizujących program Erasmus, 
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a także do podmiotów, w których uczestnik programu Erasmus będzie uczestniczył w zajęciach 

akademickich.  

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w zależności od kraju, który został 

wybrany w ramach wymiany studenckiej międzynarodowej (Administrator w tym zakresie 

zapewnia odpowiednie zabezpieczenia jak m.in. zawarcie umów, które zawierają standardowe 

klauzule umowne). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów 
oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora. W przypadku zakwalifikowania 
studenta do wzięcia udziału w programie Erasmus dane osobowe będą przechowywane przez 
okres 50 lat (na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w sprawie studiów) – w postaci kopii złożonych dokumentów. Pozostałe dane będą usuwane 
niezwłocznie po wygaśnięciu celu ich przetwarzania lub w przypadku wyrażenia skutecznego 
sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu 
realizacji celu lub wycofania zgody. 

7. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych (administrator zobowiązany jest 
do udzielenia informacji; czy przetwarza dane osobowe) i ich sprostowania (w przypadku, gdy 
dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), 
ograniczenia przetwarzania (możliwe będzie ich przechowywanie), prawo do przenoszenia danych 
(prawo do otrzymania swoich danych osobowych i ich przesłania innemu administratorowi) 
lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa 
się na podstawie wyrażonej zgody – przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w programie Erasmus, a ich 
niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w programie wymiany studenckiej. 
Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. 

10. Dane osobowe przetwarzane we wskazanych powyżej celach nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.  

 


