Klauzula informacyjna RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, ze
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Executive Education Center sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (00-075), ul. Senatorska 13/15.
2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Panstwa danych osobowych oraz
zakresu przysługujących Panstwu uprawnien, prosimy kierowac na adres: kontakt@exedu.eu.
3. Dane osobowe pozyskane w związku z przystąpieniem Pani/Pana do programu stypendialnego
pod nazwą: „Queen Hedvig Scholarship” (dalej: „Program”), będą przetwarzane w następujących
celach:
•

związanych z realizacją Programu, np., rekrutacji, zakupu biletow lotniczych itp

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a. koniecznosc wypełnienia obowiązku prawnego ciązącego na administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c RODO),
b. niezbędnosc do celow wynikających z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych
przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Programu.

6.

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą byc przekazywane:
a. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (usługi IT, archiwizacja dokumentow, usługi kadrowopłacowe, księgowe, prawne, bhp),
b. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisow prawa, np. sądom, organom scigania lub instytucjom
panstwowym, gdy wystąpią z ządaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do panstw trzecich.
8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzalezniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany
w oparciu o następujące kryteria:
a. czasu trwania Programu,
b. przepisy prawa, ktore mogą nas obligowac do przetwarzania danych przez okreslony czas,

c. okres, ktory jest niezbędny do obrony naszych interesow.
9. Ponadto, informujemy, ze ma Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ządania sprostowania swoich danych osobowych, ktore są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
c. ządania usunięcia swoich danych osobowych, w szczegolnosci w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d. ządania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana
szczegolną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie
naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy tez na potrzeby marketingu
bezposredniego,
f.

przenoszenia swoich danych osobowych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody
przed jej wycofaniem. Zgodę moze Pani/Pan wycofac poprzez wysłanie oswiadczenia o
wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądz adres e-mailowy, wskazany powyzej w
pkt 2.
11. Informujemy, ze nie korzystamy z systemow słuzących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.

