
[ ] wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

zgłoszeniowych w celu przeprowadzenia przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie I etapu 

rekrutacji do programu Top Young 100 oraz udostępnienie wyników rekrutacji Organizatorowi 

programu, tj. Polskiemu Stowarzyszeniu Menedżerów Logistyki i Zakupów 

 

 ……………………………………. 

 (data i podpis) 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych studentów w związku z rekrutacją do 

programu Top Young 100 

1. Administrator danych 

 

Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy 

al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej Administratorem lub SGH. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych 

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: 

iod@sgh.waw.pl. 

 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez Szkołę Główną 

Handlową w Warszawie I etapu rekrutacji do programu Top Young 100 oraz przekazania 

wyników rekrutacji Organizatorowi na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO1). 

 

4. Czas przetwarzania danych osobowych 

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji do programu, a   

po jej zakończeniu, przez czas niezbędnej archiwizacji.  

 

5. Odbiorcy danych osobowych 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą co do zasady udostępniane innym podmiotom, za 

wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, 

którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów. Dane 

 
1 Rozporządzenie 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), Dz. Urz. UE L 119 z 4 
maja 2016 r., s. 1, ze  zm. 

mailto:iod@sgh.waw.pl


osobowe uczestników mogą być udostępnione Organizatorowi, tj. Polskiemu Stowarzyszeniu 

Menedżerów Logistyki i Zakupów, który jest odrębnym administratorem danych osobowych. 

 

6. Obowiązek podania danych i konsekwencje ich niepodania 

 

Podanie danych w procesie dokumentowania przebiegu studiów jest dobrowolne, ale 

konieczne do udziału w rekrutacji do programu. Niepodanie danych osobowych oznacza brak 

możliwości uczestnictwa w rekrutacji. 

 

7. Prawa związane z przetwarzaniem 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia 

przetwarzania oraz ich usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Przysługuje 

Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed 

jej wycofaniem. 

 

8. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji  

 

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają 

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 


