
KLAUZULA INFORMACYJNA - dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych 

 

1) Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, 
że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w 
Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, nr tel. 85/67 85 823, e-mail: kancelaria.rektora@wans.edu.pl; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 
z którym można się skontaktować pod numerem tel. 85/ 67 85 851 lub adresem e-mail: iod@wans.edu.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) związanych z zawarciem i realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy; 

b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; 

c) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi; 

d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach; 

e) związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa (monitoring wizyjny); 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym wypełnienia obowiązków 
zgłoszeniowych i rozliczeniowych z ZUS, obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo-sprawozdawczych, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej. 
W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu; 

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

a) podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w 
tym Urzędy Skarbowe, ZUS, banki; 

b) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie; 

c) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w 
oparciu o stosowną podstawę prawną; 

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej; 

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, 
przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

a) czasu obowiązywania umowy; 

b)  przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas; 

c) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów; 

9) Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Pani/Pana 
danych osobowych; 
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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 zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan 
wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy; 

11) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 22 531 03 01, gdy uzasadnione jest, że 
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11) dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały 
profilowaniu. 
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