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Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora 
nr 30 z dnia 7 czerwca 2019 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
OSÓB WNOSZĄCYCH SKARGĘ LUB WNIOSEK 

1. Administrator  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa  

w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej 

„SGH”. 

2. Inspektor Ochrony Danych  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@sgh.waw.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana skargi lub wniosku. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

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), zwanego dalej „RODO,  

w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania 

skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

4. Obowi ązek podania danych i konsekwencje niepodania danych  

Podanie danych osobowych jest warunkiem wynikającym z rozporządzenia.  

W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez 

rozpoznania. 

5. Odbiorcy danych  

W przypadku korzystania przez Administratora z usług innych podmiotów, dane 

osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania 
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danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności 

przetwarzanych danych. 

6. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych d ecyzji  

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych 

danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

7. Czas przetwarzania danych  

Dane osobowe będą przetwarzane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one 

zebrane, a następnie w celu archiwalnym – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217,  

z późn. zm). 

8. Prawa zwi ązane z przetwarzaniem danych  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

9. Prawo wniesienia skargi 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 
 


