
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administrator  

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 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@sgh.waw.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

• nadania orderu lub odznaczenia państwowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO1 

w związku z ustawą o orderach i odznaczeniach2 oraz ustawą Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce3;  

• nadania odznaczenia resortowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku                  

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie 

szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu 

przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia4; 

• wyróżnienia pracowników za ich zasługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie 

uzasadnionego interesu administratora). Informacja o nadaniu orderu, odznaczenia 

państwowego lub resortowego,  w tym imię i nazwisko pracownika, stopień lub tytuł 

naukowy oraz pełnione funkcje i zajmowane stanowiska, może być opublikowana                 

na stronie internetowej SGH. 

 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawionym do wystąpienia z wnioskiem                 

o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego, a w przypadku odznaczenia resortowego organy 

władzy publicznej oraz inne podmioty uczestniczące w procesie jego nadania.  

W przypadku korzystania przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, dane osobowe mogą 

być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty                 

te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.  

5. Obowiązek podania danych osobowych 

 
1 Rozporządzenie 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), Dz. Urz. UE L 119 z 4 
maja 2016 r., s. 1, ze  zm. 
2 Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 138). 
3 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) 
4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad 
nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego 
wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. Nr 99, poz. 1073 z późn. zm.) 
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, o których mowa                  

w pkt 3.  

6. Czas przetwarzania 

Dane będą przetwarzane przez okres do zakończenia postępowania w sprawie przyznania orderu, 

odznaczenia państwowego lub resortowego, a następnie w celu archiwalnym, zgodnie                                                 

z obowiązującymi przepisami.  

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania.  

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO i art. 6 ust. 1 

lit. e RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn 

związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, o których mowa w art. 

22 RODO, czyli takie, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

 


