INFORMACJA O PRRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy ul.
Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
2. W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail
iod@sgh.waw.pl
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji mobilności dotyczącej
nauczania / szkolenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – w
tym przypadku umowy na wyjazd w celu realizacji mobilności dotyczącej nauczania / szkolenia .
4. W celu realizacji nauczania / szkolenia i zawarcia umowy niezbędne jest podanie danych osobowych.
W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w programie mobilności.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem uczelni
partnerskich oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i podmiotów
upoważnionych przez przepisy prawa.
6 Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie
będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi
Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

