KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – PRACOWNICY
Niniejsza klauzula jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w
art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (dalej: RODO).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok
(dalej: Administrator, WSWFiT w Białymstoku) reprezentowana przez Rektora.
2. W WSWFiT w Białymstoku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – pani
Elżbieta Hałaburda, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod@wswfit.com.pl lub drogą pocztową na adres: ul. A. Mickiewicza 49, 15-213
Białystok.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez WSWFiT w Białymstoku odbywa się w celu
realizacji obowiązków określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,
prowadzenia z Panem/Panią korespondencji oraz innych form komunikacji (np.
kontakt telefoniczny) związanych z zapytaniami oraz żądaniami dotyczącymi
przetwarzania danych osobowych.
4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w związku z realizacją
obowiązku prawnego (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który ciąży na WSWFiT
w Białymstoku oraz w związku z wykonywaniem umów (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit.
b RODO).
5. W niektórych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w celu dochodzenia
roszczeń dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą. Podstawą prawną
przetwarzania jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes administratora
(przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności ustalenia,
dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także na obronie przed roszczeniami.
6. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym
kategoriom odbiorców:
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne i w zakresie i
w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, );
- podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju w ramach usług informatycznych;

- podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
- innym wykonawcom zamówień publicznych w zakresie i celu określonym przedmiotem
zamówienia;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez
okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora
danych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
8. Administrator nie podejmuje na przetwarzanych danych czynności polegających
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
9. WSWFiT w Białymstoku zapewnia wszystkim osobom, których dane osobowe są
przetwarzane przez WSWFiT w Białymstoku odpowiednie prawa wynikające z
RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
- prawo do żądania usunięcia danych;
- prawo do przeniesienia danych, w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie
umowy lub zgody w sposób zautomatyzowany;
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy WSWFiT w
Białymstoku przetwarza Pana/Pani dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes
Administratora.
10. We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie danych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym w Kodeksie Pracy, a w
pozostałym zakresie dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zatrudnienia,
zapewnienia świadczeń socjalnych, bezpieczeństwa i organizacji pracy.

