Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej
Administratorem lub SGH.
2. Inspektor Ochrony Danych. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w
celu:
•
założenia konta email w domenie SGH, utrzymywania kontaktu z Panią/Panem jako
absolwentem w celu dalszego uczestnictwa w społeczności akademickiej SGH (informowanie o ofercie
edukacyjnej, konferencjach, szkoleniach, wydarzeniach, biuletyny, udział w badaniach), przesyłania wyłącznie poprzez jednostki SGH - informacji i ofert pochodzących od partnerów i instytucji
współpracujących (konferencje, wydarzenia, biuletyny, udział w badaniach), badania przebiegu kariery
absolwentów. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie
danych osobowych, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
•
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który polega na zapewnieniu
bezpieczeństwa informatycznego SGH i stosowaniu narzędzi do automatycznego wykrywania naruszeń
oraz nieautoryzowanego dostępu do danych. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
•
aktualizacji danych osobowych (dotyczy osób, które zmieniły nazwisko i poinformują SGH o
chęci posługiwania się nowym w związku z korzystaniem z konta email w domenie SGH). Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 12 RODO.
4. Dobrowolność podania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
5. Odbiorcy danych osobowych. Pani/Pana dane nie będą co do zasady ujawniane innym podmiotom,
poza podmiotami upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. W przypadku korzystania przez
administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania
poufności przetwarzanych danych.
6. Czas przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie,
a także przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
7. Prawa związane z przetwarzaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
wycofaniem. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

8. Informacja o prawie wniesienia skargi. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza RODO.
9. Środki ochrony prawnej w przypadku odmowy podjęcia działań przez administratora. W
przypadku niepodjęcia przez administratora działań w związku ze złożonym żądaniem o aktualizację
(sprostowanie) danych osobowych na potrzeby konta email w domenie SGH, przysługuje Pani/Panu
prawo do:
1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz
2) skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem powszechnym.

