INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest uczelnia z Grupy Vistula, której kierunek studiów został
wybrany w formularzu kontaktowym.
Dane Administratorów danych:
• Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, adres e-mail:
info@vistula.edu.pl,
• Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, adres e-mail:
info@vistula.edu.pl,
Administratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można się kontaktować
poprzez adres e-mail: iod@vistula.edu.pl.
Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych
• Kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą w celu przedstawienia oferty oraz pomocy w
procesie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona
poprzez pozostawienie w formularzu danych do kontaktu. Dane będą przetwarzane do czasu
wycofania zgody lub zakończenia procesu rekrutacji.
• Przesyłanie informacji handlowych dotyczących uczelni Grupy Vistula za pomocą
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, poprzez e-mail, kontakt telefoniczny, w
zależności od zaznaczonej w zgodzie formy kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest dobrowolna zgoda. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
W każdym momencie osoba może wycofać udzieloną zgodę.
Odbiorcy danych
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty
takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, usług mailingowych - w zakresie niezbędnym do
prawidłowego wykonania zleconych usług,
Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam skontaktowanie się
z Tobą, przedstawienie oferty i pomoc w wyborze kierunku studiów. Podanie danych do
celów marketingowych jest dobrowolne.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
• dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
• do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
• prawo do przenoszenia danych.
• prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

