
W WYŻSZA SZKOLĄ
LOGISTYKI

PI El WSZĄ W POLSCE UCZELNIA LOGISTYCZNA

Obowiązkowa klauzula informacyjna
Wyższej Szkoły Logistyki z siedzibą w Poznaniu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w 
Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6 (dalej: my)
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

• przeze’mail: 61 850 47 71anna.michniewicz@wsl.com.pl
• tel.61 850 47 71- do kadr
• lub według podanych kontaktów na stronie internetowej http://wsl.com.pl/kontakt

1. Inspektor ochrony danych osobowych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się 
kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, 
które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które masz w związku ujawnienia nam 
swoich danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
• przez e’mail: iod@wsl.com.pl
• telefonicznie: 61 850 47 81

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.
a. Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu realizowania 

wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy nami w związku z Twoim zatrudnieniem 
tj. zawarciem umowy.

b. Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi na podstawie:
• Zawartej umowy o pracę (art. 6 ust. 1 b RODO).
• Uzasadnionego interesu, którym jest dochodzenie ewentualnych roszczeń 

związanych z umową (art. 6 ust. 1 f RODO).
• Przepisów prawa pracy i innych przepisów porządku krajowego z zakresu prawa 

pracy (art. 6 ust. 1 c RODO).
• Twojej zgody w określonych przypadkach(art. 6 ust. 1 a RODO).

3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w terminach określonych przepisami 
prawa pracy. Jeśli wyraziłeś zgodę na to zgodę, wówczas przechowywane one będą aż do 
czasu wycofania Twojej zgody.

4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom pomagającym nam w 
realizowaniu naszych obowiązków jako pracodawcy, w tym firmom oferującym 
naszym pracownikompraktyki, różnego rodzaju bonusy i pakiety np. 
sportowe/medyczne oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom 
państwowym np. ZUS, US, PEFRON, NFZ.
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5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, o ile jej udzielisz,
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, kiedy 

posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

h. prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi danych lub zażądać, 
abyśmy my przesłali. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest 
technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci 
tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na 
podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Działem Kadr.

Pamiętaj też, że masz:

1. Prawo cofnięcia zgody.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas 
Twoimi danymi osobowymi. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy 
posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody.

2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 
Warszawie.
6. Informacja o wprowadzonym monitoringu

• Na terenie Uczelni i budynku został wprowadzony monitoring rejestrujący obraz 
wizyjny dla celów bezpieczeństwa pracowników, studentów oraz ochrony mienia.

• Monitoring obejmuje: sale szkoleniowe, korytarze i obraz zewnętrznej strony budynku
• Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych
• Nagrania z monitoringu nie przechowuje się dłużej niż przez 8 tygodniod dnia 

nagrania.
• Monitoring j est prowadzony całodobowo.
• Dostęp do monitoringu mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora 

budynku. Oraz ochrona.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2


