
Treść klauzuli informacyjnej: 

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy z siedzibą: ul.  Garbary 

2, 85-229 Bydgoszcz. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

rektorat@byd.pl +48 52 567 00 48 lub pisemnie na adres: ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować 

poprzez e-mail: iodo@byd.pl lub telefonicznie pod numerem +48 52 567 00 48 lub pisemnie na adres: 

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

Państwa dane będą przetwarzane w celu komunikacji biznesowej, marketingowej (również dot. 

marketingu własnego) oraz prowadzenia analiz marketingowych obejmujących profilowanie, w celu 

dostosowania przesyłanych treści marketingowych. Treści marketingowe będę dostarczane w formie 

wiadomości e mail, telefonicznie bądź listownie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie z <br />gody na przetwarzanie Państwa danych 

osobowych oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie 

interesariuszom informacji o ofertach, dostępnych promocjach oraz bieżące kontakty. 

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Państwa danych: imię i nazwisko, 

stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe. 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe 

na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz agencjom marketingowym w celu przygotowania 

i przesłania ofert marketingowych, promocyjnych i handlowych, w tym do spółek powiązanych 

kapitałowo. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu 

administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu 

marketingowym. 

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem 

przez Wyższą Szkołę Gospodarki Państwa danych osobowych: 

 prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych; 

 prawo do sprostowania danych; 

 prawo do usunięcia danych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania; 

 prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe); 

 prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu danych.  

Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę mogą Państwo odwołać 

poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: iodo@byd.pl. 

Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia. 
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