
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, ul. J. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa 
                                                                                                                                                                    

 
Szanowni Państwo,  

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki z siedzibą w Warszawie, ul.J.Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa,  informuje, 

że  zgodnie  z obowiązującym  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)                                               

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)  zwane RODO,   jest Administratorem danych osobowych i w związku  z tym: 

1.Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu kształcenia,  w celach  wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie Państwa zgody  w celach  

zgodnych z treścią udzielonej zgody. 

 2. We  wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych                            

z ich przetwarzaniem można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail: iod@wwsi.edu.pl 

 3. Państwa dane będą  przetwarzane przez Warszawska Wyższą Szkołę Informatyki przez  okres uzależniony od celu 

przetwarzania, wynika to  zwykle z okresu trwania umowy, zewnętrznych wymogów prawnych (np. konieczności 

przechowywania dokumentacji przebiegu studiów), okresu przedawnienia roszczeń, a także regulacji pozwalających 

zapewnić bieżące działanie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Jeśli Państwo wyrazili  zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celu marketingu produktów i usług to  dane osobowe będą przetwarzane do momentu  

wycofania udzielonej  zgody. 

4.Zgodnie z Rozporządzeniem, Państwa  dane osobowe  mogą być przekazywane przez Warszawską Wyższą Szkołę 

Informatyki podmiotom wykonującym czynności  na zlecenie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki tj. podmiotom 

upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz  Rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poza tym Państwa dane osobowe   mogą być przekazywane 

podmiotom biorącym   udział w  realizacji  przez WWSI projektów dofinasowanych ze środków  finansowych UE. 

5.Przetwarzanie Państwa  danych osobowych  jest zawsze oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie 

prawnej. Główną podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia oraz wykonania umów                             

i realizacji procesu kształcenia. 

6.Przysługuje Państwu  prawo  do uzyskania  informacji dotyczącej przetwarzania przez Warszawską Wyższą Szkołę 

Informatyki danych osobowych,  żądania ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

prawo do przenoszenia dostarczonych danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo                                 

do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli została wyrażona. 

7.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2 w Warszawie, 

jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.  
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