Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 59/2017 Rektora UR
z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania
studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

Rzeszów, dn. …………………………………….
………………………………………………………
Imiona i nazwisko
………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia
………………………………………………………
Adres zamieszkania
……………………………………………………....
Nr PESEL

PODANIE
Proszę o przyjęcie na studia podyplomowe/kurs dokształcający/ szkolenie*
……………………………………………………………………………………………………………
nazwa studiów podyplomowych/kursu dokształcającego/ szkolenia*

prowadzone/y przez Wydział/ Jednostkę pozawydziałową …………………………………………….
Uniwersytetu Rzeszowskiego, w trybie studiów niestacjonarnych, w roku akademickim
20…./20….
Do podania załączam:
Lp.

Wykaz dokumentów

Dane kontaktowe:
numer telefonu …………………
e- mail ………………………………

Miejsce zatrudnienia: ………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dane osobowe zawarte w podaniu o przyjęcie na studia podyplomowe/ kurs dokształcający/ szkolenie*
są zgodne z dowodem osobistym seria ……………… numer…………..…. wydanym przez ………………………….
w ................................ albo innym dokumentem tożsamości ………………………………….

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów,
reprezentowany przez Rektora.
Dane osobowe kandydata/słuchacza przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz spraw
związanych z tokiem kształcenia na studiach podyplomowych/ kursach dokształcających/ szkoleniach na
Uniwersytecie Rzeszowskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) .
Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres 50 lat na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554).
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Kandydat/słuchacz ma prawo do: żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
Kandydat/słuchacz ma prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe
przetwarzane są przez administratora danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa – rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016., poz. 1554 z późn. zm.),
jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora danych osobowych będzie równoznaczne
z rezygnacją kandydata/słuchacza z udziału w procesie rekrutacji i kształcenia. Pani/Pana dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Uniwersytetu Rzeszowskiego, związanych
z rekrutacją oraz kształceniem na studiach podyplomowych/ kursach dokształcających/szkoleniach.

…………………………………………………………
Data i czytelny podpis kandydata
*–

niepotrzebne skreślić

