
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 RODO, 

Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie przy                       

ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - 

iod@lazarski.edu.pl. 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia zapisu i uczestnictwa w egzaminie TOLES Legal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO - realizacja oraz podejmowanie działań w celu wykonania umowy, 

b) realizacji uzasadnionego interesu jakim jest niezbędność do ustalania, dochodzenia lub obrony 

przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

c) realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa 

podatkowego i związanych z przeprowadzeniem egzaminu TOLES Legal do czasu 

przedawnienia należności/zobowiązań podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji 

egzaminu TOLES Legal lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które 

obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne 

lub świadczące dla Administratora usługi pocztowe, hostingu, chmurowe czy niszczenia dokumentacji, 

a także Global Legal English Ltd. 

6. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom, w tym nie będą profilowane. 

7. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały 

zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w egzaminie TOLES Legal. 

11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile 

nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora. W związku ze współpracą w ramach 

egzaminu TOLES Legal Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Zjednoczonego Królestwa 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podstawie przyjętych 28 czerwca 2021r. przez Komisje 

Europejską dwóch decyzji wykonawczych stwierdzających odpowiedni poziom ochrony danych 

osobowych w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 
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