Załącznik nr 15 do Regulaminu świadczeń dla studentów PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ STUDENTA/ CZŁONKA RODZINY* Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ
DOTYCZĄCĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
(podpisują wszyscy pełnoletni członkowie rodziny)

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 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego,
z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 50 w Tarnobrzegu (zwana dalej Uczelnią) w imieniu której obowiązki wykonuje
Rektor Uczelni.
Dane osobowe Pani/Pana 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 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 poz. 1668 z późn. zm.).
Dane osobowe będą dostępne jedynie dla osób upoważnionych, zobowiązanych do ich ochrony i zabezpieczenia
oraz podmiotów, z którymi Uczelnia zawrze stosowną umowę, np. w związku ze świadczeniem usług w zakresie IT.
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, w oparciu o podane dane nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany.
Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie cyklu kształcenia.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
sprawie nielegalnego przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania, a także żądanie ich usunięcia uniemożliwia
przyznanie pomocy materialnej.
Administrator danych osobowych Uczelni wyznaczył osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych
osobowych Pana dr. Piotra Szulicha, z którą można skontaktować się pod adresem: iodek@puz.tarnobrzeg.pl
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych
osobowych.
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