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Załącznik nr 2 
do umowy uczestnictwa w kursie/szkoleniu 

 
 
 

Informacja dla uczestników kursu/szkolenia prowadzonego przez Akademię Humanistyczno-
Ekonomiczną w Łodzi dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
 
Informujemy, że Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych) uzyskanych od słuchacza jest (podmiotem ustalającym cele i 
sposoby przetwarzania danych osobowych) Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 90-212 
Łódź, ul. Sterlinga 26, rektorat@ahe.lodz.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są 
tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.  
 
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, przebiegu 
kształcenia i działań związanych z monitorowaniem i egzekucją opłat w ramach kursów 
prowadzonych przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, jak też w celach archiwalnych 
oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podanie danych jest dobrowolne w związku 
z trybem i warunkami rekrutacji ustalonymi przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. 
Konsekwencją niepodania danych jest wstrzymanie postępowania rekrutacyjnego. Podstawą prawną 
przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.  
 
Dane dotyczące wykonania umowy stanowiącej podstawę do świadczenia usług edukacyjnych będą 
archiwizowane przez 3 lata (z uwagi na ogólne i szczególne terminy przedawnienia roszczeń). Dane 
przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla 
którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane 
dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma 
prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
 
Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia 
wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we 
wstępie. 
 
W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych, czyli 
zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników 
osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak efekty pracy, sytuacja 
ekonomiczna, zdrowie, preferencje osobiste, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja 
oraz przemieszczenie się. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór 
oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do 
czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można 
wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora 
Danych Osobowych wskazane we wstępie. 


