
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WARSZTATU NT. „ZWINNE ZARZĄDZANIE I NOWE MODELE 
BIZNESOWE W PRZEMYŚLE PRZYSZŁOŚCI”  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. 
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). informuję się, iż: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, tel. 85/67 85 823 e-mail: kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, możliwy jest pod numerem tel. 85/ 67 85 851 lub adresem e-
mail: iod@wsfiz.edu.pl; 

3) Kategorie przetwarzanych danych osobowych to: imiona i nazwisko, adres e-mail uczestnika, nazwa zakładu 
pracy; 

4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: 

a) organizowania warsztatu; 

b) marketingowych Uczelni; 

c) przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną; 

d) udokumentowania udziału w warsztacie i jego rozliczenia; 

o ile osoba, której dane mają być przetwarzane, wyraziła zgodę - zgoda może być w każdym czasie cofnięta; 

5) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f1; 

6) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom/instytucjom, z wyjątkiem 
podmiotów/instytucji współorganizatorów upoważnionych na podstawie przepisów prawa;  

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Unii Europejskiej) 
bądź organizacji międzynarodowej; 

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu; 

9) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w 
Białymstoku; 

10) posiadają Państwo prawo do żądania od Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku dostępu do 
swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

11) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są przez 
administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r., 
poz. 1000 ze zm.); 

12) podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

 

 
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 
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