Klauzula informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
J.A. Komeńskiego mieszcząca się przy ulicy A. Mickiewicza 5 w Lesznie.
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych
z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@pwsz.edu.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) rekrutacji pracownika - przez okres toczącego się postepowania + 6 miesięcy,
b) realizacji polityki kadrowej- przez okres świadczenia pracy + okres archiwizacji,
c) realizacji zadań związanych z działalnością socjalną przez okres 6 lat
d) realizacji umowy zlecenia której są Państwo stroną - przez okres trwania umowy +
okres archiwizacji,
d) realizacji innej umowy której są Państwo stroną okres trwania umowy + 5 lat,
e) działań promocyjnych do czasu trwania umowy lub złożenia sprzeciwu,
f) obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust 1, ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie
z Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Pracy
4. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim które na zlecenie Administratora
realizują jego prawa lub obowiązki i zawarły z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową umowę
powierzenia danych osobowych zgodną z RODO.
5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez PWSZ w Lesznie przysługuje
Państwu prawo do:
 dostępu do treści danych
 ograniczenia przetwarzania
 sprostowania danych
 przeniesienia danych
 cofnięcia zgody (jeżeli jest ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W sytuacji gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje
Państwu prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane nie będą poddawane profilowaniu.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji
celu w jakim zostały zebrane.

