KLUZULA INFORMACYJNA
REKRUTACJA - WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1.

Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres
poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl).
2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres:
01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl.
3. Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu
rekrutacji na studia I i II stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, na Wydziale
Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego; a w przypadku przyjęcia Pani / Pana na studia na
potrzeby dokumentowania przebiegu studiów.
4. Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego
rozporządzenia
o ochronie danych oraz na podstawie:
 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1554
z późn. zm.),
 ustawy o Państwowej Straży pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 (Dz.U. z 2018 poz. 730
z późn. zm.).
5. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 w przypadku, gdy nie zostanie Pani / Pan przyjęta/-y na studia, przez okres niezbędny do
zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. przeprowadzenia rekrutacji na studia,
maksymalnie przez okres 6 miesięcy od prawomocnego zakończenia postępowania
odwoławczego dotyczącego procesu rekrutacji,
 w przypadku przyjęcia na studia przez okres realizacji toku studiów, a następnie zostaną
poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.
7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
8. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani(-) prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani / Pan
zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
nieuwzględnienie Pani / Pana w procesie rekrutacji.
11. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

