
 

 

 

Załącznik nr 3  

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 SGH lub 

administratorem.  

2. Inspektor Ochrony Danych  

SGH wyznaczyła 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  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do udziału 

w Programie Ambasadorzy CIVICA.  

W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana do udziału w Programie, dane osobowe będą 

przetwarzane w celach związanych z udziałem w nim, w tym w celu publikowania danych 

zgodnie z par. V zasad naboru i udostępnienia danych innym uczelniom należącym do 

CIVICA. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

(Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych).  

4. Dobrowolność podania danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa oznacza brak możliwości 

aplikowania do programu Ambasadorzy CIVICA i wzięcia w nim udziału.  

5. Odbiorcy danych  

• 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.  

• W przypadku zakwalifikowania do udziału w Programie dane osobowe mogą być: 

o udostępnione uczelniom tworzącym konsorcjum CIVICA – The European University 

for Social Sciences (ich lista znajduje się w par. I pkt 1 zasad naboru); 
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o opublikowane na stronie www.civica.eu, stronach internetowych SGH, w mediach 

społecznościowych (takich jak Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn) a tym 

samym udostępnione ich operatorom i użytkownikom. 

6. Czas przetwarzania danych przez SGH 

Dane osobowe niezakwalifikowanych kandydatów będą przetwarzane do 3 miesięcy po 

zakończeniu rekrutacji. 

Dane osobowe Ambasadorów CIVICA będą przetwarzane przez czas trwania Programu. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem  

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

prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przez prawo 

a także wycofania zgody w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Na podstawie Pani/Pana danych 

osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.  

8. Prawo wniesienia skargi  

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

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

RODO.  

 


