OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ STUDENTA/ CZŁONKA RODZINY*
Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.,
zwanego dalej RODO) informuje, że:
 Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła HumanistycznoPrzyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu (zwana dalej
Uczelnią) w imieniu której obowiązki wykonuje Rektor dr Aneta StefanekDziadosz
 Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przyznania pomocy
materialnej w formie stypendium lub zapomogi. Podstawę prawną przetwarzania
danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit b) 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawa
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2017 poz. 2183
z późn. zm.).
 Dane osobowe będą dostępne jedynie dla osób upoważnionych, zobowiązanych do
ich ochrony i zabezpieczenia oraz podmiotów, z którymi Uczelnia zawarła lub
zawrze stosowną umowę, np. biuro rachunkowe.
 Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie cyklu kształcenia, a następnie
przechowywane przez 50 lat od zakończenia studiów.
 Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, w oparciu o podane dane nie będą
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 Posiadasz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo do przenoszenia danych.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania, a także
żądanie ich usunięcia uniemożliwia przyznanie pomocy materialnej.
 Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w sprawie nielegalnego przetwarzania danych osobowych.
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OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/-AM* SIĘ Z TREŚCIĄ
POWYŻSZEJ KLAUZULI INFORMACYJNEJ
DOTYCZĄCEJ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
data i czytelny podpis studenta: …………………..……………………………………………...…….

czytelne podpisy pełnoletnich członków rodziny: ……………………………………………….…….
………………………….………………………….
………………………………….………………….
……………………………………………….…….
…………..…………………………………….…..
………………………………….………………….
……………………………………………….…….
…………..…………………………………….…..

* niepotrzebna skreślić
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