
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW, ICH 

PRZEDSTAWICIELI, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w 

Warszawie, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania 

Pana/Pani danych osobowych, prosimy o: 

● kontakt pisemny na adres: WSEiZ, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa, 

● kontakt osobisty w WSEiZ; 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej 

sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wseiz.pl lub pod adresem korespondencyjnym: ul. 

Olszewska 12, 00-792 Warszawa z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach 

a. w celu weryfikacji prawidłowości umocowania do działania w imieniu Kontrahenta, w tym weryfikacji 

powyższych danych w publicznych rejestrach, kontaktowania się w sprawach dotyczących wykonania 

Umowy i jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 

6 ust.1 lit b i f RODO; 

b. w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1lit. f RODO). 

4. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

w.w. celów przetwarzania, do czasu wygaśnięcia roszczeń  tj. Przez okres 3 lat od zakończenia 

umowy 

5. Pani/Pana dane zostały zebrane bezpośrednio w związku z dążeniem do zawarcia umowy lub 

przekazane przez Kontrahenta będącego jej stroną 

6. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych (administrator zobowiązany jest do 

udzielenia informacji; czy przetwarza dane osobowe) i ich sprostowania (w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia 

przetwarzania (możliwe będzie ich przechowywanie), prawo do przenoszenia danych (prawo do 

otrzymania swoich danych osobowych i ich przesłania innemu administratorowi) lub do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie 

wyrażonej zgody – przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

7. Odbiorcą danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi 

na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia 

przetwarzania danych (np. podmioty świadczące usług wsparcia IT) oraz upoważnieni pracownicy 

oraz współpracownicy administratora danych osobowych, jak również instytucje oraz urzędy 

państwowe. 

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 


