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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI 

OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM 

W związku z przyjęciem na studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (WSM) przyjmuję 

do wiadomości i akceptuję fakt, iż moje dane osobowe zawarte w mojej aplikacji na studia będą 

przetwarzane przez WSM dla potrzeb niezbędnych do realizacji obowiązków określonych w Ustawie 

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z późniejszymi zmianami oraz w 

innych przepisach prawa,  w tym dla celów związanych z realizacją procesu dydaktycznego przez 

wymagany przepisami prawa okres czasu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

 

 

...........................................   ........................................................ 

    MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS * 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE ADRESU E-MAIL ORAZ 

NUMERU TELEFONU W CELACH INFORMACYJNYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez Wyższą Szkołę 

Menedżerską w Warszawie w celach informacyjnych WSM  zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

 

...........................................   ........................................................ 
    MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS * 

  

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE ADRESU E-MAIL W CELACH 

MARKETINGOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Wyższą Szkołę Menedżerską w 

Warszawie w celach marketingu produktów i usług WSM (newsletter WSM) zgodnie z przepisami 

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 oraz Ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

 

...........................................   ........................................................ 

    MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS * 

  

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ODBIERANIE DECYZJI ORAZ INNYCH 

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STUDIÓW  W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM UCZELNI 

 

Wyrażam zgodę na odbieranie decyzji dotyczących mojej osoby oraz innych informacji w systemie 

teleinformatycznym Uczelni (Wirtualna uczelnia)*. 

W przypadku rezygnacji z odbierania decyzji w indywidualnych sprawach w powyższy sposób 

niezwłocznie poinformuję o tym Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, zważywszy na ryzyko 

uznania decyzji za doręczoną do momentu otrzymania przez Uczelnię informacji o cofnięciu zgody. 

*Wirtualna Uczelnia - system teleinformatyczny Uczelni, w którym znajdują się aktualizowane na 

bieżąco plany zajęć, materiały do zajęć, sylabusy, oceny, odpowiedzi na podania, stan rozliczeń 

finansowych, decyzje w sprawach indywidualnych oraz wszystkie inne niezbędne informacje 

dotyczące Państwa studiów. 

 

 

...........................................   ........................................................ 

    MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
 

 

 

PODPIS * 

 



       

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z przepisami 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) oświadczam, iż: 

1. Dobrowolnie podałem/-am swoje dane osobowe oraz dobrowolnie wyraziłem/-am zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych; 

2. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że:  

a. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 

(WSM), ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa; 

b. moje dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na 

studia, a w przypadku przyjęcia na studia w celu dokumentowania ich przebiegu, a 

także  wykorzystywania do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych, 

zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust.1 lit. I** ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych; 

c. moje dane osobowe zostały podane i będą przetwarzane na podstawie przepisów 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w 

niezbędnym zakresie dla realizacji wynikających z tej ustawy obowiązków, a samo 

podanie tych danych wymagane jest przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa;  

d. moje dane osobowe mogą być przetwarzane, w zależności od udzielenia przeze 

mnie zgody, również w celach informacyjnych lub marketingowych lub dostępu do 

portalu Wirtualna Uczelnia na podstawie wyrażonej przeze mnie w sposób 

świadomy                              i dobrowolny zgody, a brak podania wskazanych 

danych uniemożliwi mi odpowiednio  otrzymywanie od WSM newslettera lub 

informacji marketingowych lub korzystanie                   z Wirtualnej Uczelni;  

e. podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane; 

f. dane będą udostępniane wyłącznie tym podmiotom zewnętrznym, które posiadają 

ustawowe prawo do ich przetwarzania i tylko w przypadkach ustawą określonymi, a 

także podmiotom, z którymi uczelnia posiada zawarte umowy powierzenia danych 

w zakresie utrzymania systemu informatycznego Uczelni; 

g. mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na 

adres rodo-wsm@wsm.warszawa.pl lub, wedle mojego uznania, poprzez 

powiadomienie rodo-wsm@wsm.warszawa.pl Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody 

udzielonej przed jej wycofaniem; 

h. moje dane osobowe przetwarzane dla celów realizacji przepisów ustawy prawo                        

o szkolnictwie wyższym będą przechowywane przez wymagany prawem okres 

czasu; 

i. moje dane osobowe przetwarzane w celach informacyjnych lub marketingowych lub 

dostępu do portalu Wirtualna Uczelnia będą przechowywane do momentu cofnięcia 

przeze mnie zgody, przy czym nie dłużej niż przez okres 5 lat od momentu jej 

udzielenia.  

j. mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia 

danych; 

k. kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Wyższej Szkole 

Menedżerskiej w Warszawie możliwy jest pod  adresem email  

iod@wsm.warszawa.pl  

l. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu; 

m. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je 

zebrano; 

n. moje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej; 

o. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

 

 

...........................................   ........................................................ 

    MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS * 

 

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez 
daną osobę jak również przez jej prawnego opiekuna. 

**  dotyczy kandydatów spoza Polski   
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