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OŚWIADCZENIE 

dotyczące ochrony danych osobowych 

 

Oświadczam, że zgodnie z treścią art. 13 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), zwanego dalej RODO, zostałam/em* poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Szkoła Wyższa Wymiaru 

Sprawiedliwości z siedzibą (ul. Wiśniowa 50; 02-520 Warszawa), tel. 22 602 44 14,  

e-mail. sekretariat@swws.edu.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Maciej Dziewulski, e-mail: iod@swws.edu.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora: 

1) w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania 

danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów 

powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest 

niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c. RODO; 

3) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową – podstawą 

prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c. RODO. 

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie do momentu upływu okresu 

przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

wynikającego z przepisów prawa. 

5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach 

określonych w art. 15-17 RODO; 

2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane 

dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 należy skontaktować się z administratorem lub 

inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

7. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa podania danych 

osobowych uniemożliwia zawarcie umowy. 

……............................................................. 

podpis Autora/Promotora/Recenzenta 

Warszawa, dnia ........................................... 

* - niepotrzebne skreślić 
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