Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Nazwisko i imiona kandydata:
PESEL / inny numer ewidencyjny:

Na podstawie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej RODO), oraz Ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1668), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych jakim jest Politechnika
Lubelska z siedzibą ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin w celu przeprowadzenia oraz realizacji procesu
rekrutacji (rejestracji i przetwarzania zawartych w niej podstawowych danych, zamieszczenia i przetwarzania
fotografii, wniesienia opłaty i obsługi finansowej, tworzenia list osób: zakwalifikowanych, rezerwowych,
niezakwalifikowanych,
przyjętych,
nieprzyjętych,
przetwarzania
dokumentacji
złożonej
przez
zakwalifikowanego kandydata) na studia podyplomowe Rusztowania budowlano-montażowe w roku
akademickim 2018/2019, w okresie do 30.01.2019 r.

Data

podpis kandydata

Uwaga: Niepodpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018
poz. 1668), stanowi brak podstaw do zarejestrowania kandydata na studia.
W przypadku niezakwalifikowania mojej osoby na wybrany kierunek studiów wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu,
punktów rankingowych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) pochodzących z
Politechniki Lubelskiej – informacja o dodatkowych terminach rekrutacji na wolne miejsca, na listach
kandydatów pozostałych kierunków studiów, oferowanych przez Politechnikę Lubelską.

Data

podpis kandydata

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Politechnikę Lubelską telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
i automatycznych systemów wywołujących dla celów informacyjnych dotyczących dodatkowych terminów
rekrutacji na wolne miejsca, na listach kandydatów pozostałych kierunków studiów oferowanych przez
Politechnikę Lubelską w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj.
Dz.U. 2014 poz. 243).

Data

podpis kandydata

Inspektorem ochrony danych w Politechnice Lubelskiej jest Tomasz Joński, e-mail: t.jonski@pollub.pl
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia,
przetworzenia, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

Studia podyplomowe Rusztowania budowlano-montażowe

Klauzula informacyjna dla kandydata przy złożeniu dokumentów

Nazwisko i imiona kandydata:
PESEL / inny numer ewidencyjny:

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanej RODO), oraz Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018
poz. 1668).
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Politechnika Lubelska z siedzibą ul. Nadbystrzycka 38D,
20-618 Lublin.
Inspektorem ochrony danych w Politechnice Lubelskiej jest Tomasz Joński, e.mail: t.jonski@pollub.pl.
W przypadku decyzji o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na studia, po zamknięciu procesu rekrutacyjnego na
wybrany kierunek studiów Pana/Pani dane osobowe najpóźniej do dnia 30.11.2018 r. zostaną przekazane
w sposób zautomatyzowany z systemu rekrutacyjnego EHMS do Systemu Zarządzania Uczelnią – HMS.
Dokumentacja w formie papierowej przyjęta przez komisje rekrutacyjne w celu realizacji procesu
rekrutacyjnego zostanie przekazana najpóźniej do dnia 30.11.2018 r. do dziekanatu obsługującego studia,
na które został/została Pan/Pani przyjęty/przyjęta w celu obsługi oraz rozpoczęcia procesu kształcenia
realizowanego przez Politechnikę Lubelską.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia,
przetworzenia, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
Potwierdzam zapoznanie się z ww. informacją.

Data

podpis kandydata

Studia podyplomowe Rusztowania budowlano-montażowe

