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Imię i nazwisko

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ulicy Sidorskiej 95/97, moich danych osobowych w zbiorze „Kursy
Państwowej Szkoły Wyższej” zgodnie z 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 (zwane dalej RODO).
Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania.
Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem ich z ewidencji.
(Potrzebujemy tej zgody do tego, aby Państwa dane znalazły się w naszych zbiorach papierowych i elektronicznych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez
Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ulicy Sidorskiej 95/97,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).
(Potrzebujemy tej zgody, aby informować Państwa o realizowanych przez nas działaniach np. płatnych
i bezpłatnych szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych).

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ulicy Sidorskiej 95/97, moich danych osobowych osobom trzecim
w celu przekazywania przez te osoby oferty edukacyjnej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła
II w Białej Podlaskiej zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)
(Potrzebujemy tej zgody, aby po uruchomieniu kursu przekazać Państwa kontakt prowadzącemu, który będzie przesyłał
Państwu informacje oraz materiały dydaktyczne. Informujemy, iż nie sprzedajemy naszych baz).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez
Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ulicy Sidorskiej 95/97
w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo
telekomunikacyjne (Dz.U.2017.0.1907 t. j.).
(Potrzebujemy tej zgody, aby w trakcie trwania kursu móc się z Państwem kontaktować).

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.0.1191
t. j.) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana
Pawła II w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ulicy Sidorskiej 95/97 do promowania działań związanych ze
studiami podyplomowymi poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.
(Potrzebujemy tej zgody do zamieszczenia relacji z przebiegu kursu np. na stronie internetowej uczelni lub Facebooku
PSW/ACEU).

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych – pod groźbą odpowiedzialności karnej (zgodnie z art.
233, 272 i 297 Kodeksu Karnego.)

..................................................
Czytelny podpis

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana
Pawła II w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ulicy Sidorskiej 95/97, 21-500 Biała Podlaska.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr +48 833449982 lub
adresem email: j.sroka@pswbp.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:




realizacji procesu kształcenia,
dokumentacji przebiegu kursu,
wykonania
przez
Administratora
obowiązków
informacyjnych,
archiwizacyjnych
i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U.2017.2183 t. j.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie
o ochronie danych - RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:




organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet,
prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych
z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu,
prowadzenia monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO oraz ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych,
 podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej
wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody i na podstawie przepisów archiwizacyjnych;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
a
także
prawo
sprzeciwu,
żądania
zaprzestania
przetwarzania
i przenoszenia danych.
8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na
przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb dochodzenia powypadkowego, jest równoznaczne
z zaprzestaniem prowadzenia dochodzenia;
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, do których zostały
zebrane. Nie podanie tych danych może skutkować niemożliwością realizacji tego celu;
11) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały profilowaniu;
12) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

