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Język Polski
Zamówienie * Podaj zamawiane pozycje, wraz z ich liczbą.
Imie *
Nazwisko *
Adres *
Kod pocztowy *
Miasto *
Adres e-mail *
Forma płatności * Forma płatności
Faktura ❏
Przelew
Nazwa firmy
Za pobraniem
Adres firmy
Odbiór osobisty
Kod pocztowy
Miasto
NIP
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę EkonomicznoHumanistyczną z siedzibą w Bielsku-Białej, znajdującą się przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 4. ❏
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informujemy, że: 1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z
siedzibą w Bielsku-Białej, znajdująca się przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 4. 2. Inspektora
danych osobowych nie powołano. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi można kierować
na adres odo@wseh.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia.
4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora danych. 5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat od daty ostatniej
wpłaty, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od
daty ostatniej wpłaty (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r. poz. 351).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością realizacji zamówienia. 9. Pani/Pana dane
osobowe mogą być przekazane podmiotowi trzeciemu w celach rachunkowych i podatkowych. 10.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi trzeciemu w celu windykacji należności.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Wyślij

Najlepsza uczelnia na Podbeskidziu.
Od 1997 roku Uczelnia realizuje misję: "Obudzić w studentach niepohamowaną ciekawość świata"
Misja ta realizowana jest poprzez kształtowanie w studentach twórczych osobowości oraz
umiejętności zdobywania potrzebnej wiedzy, a także poprzez wysoką jakość kształcenia i elastyczny
system nauczania.

Wyższa Szkoła
Ekonomiczno-Humanistyczna

ul. gen. Wł. Sikorskiego 4-4c
43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 816 51 70
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