Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego - zgoda na podjęcie studiów i zawarcie umowy
o warunkach kształcenia przez osobę niepełnoletnią
na Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie
wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany, ………………………………………………………………………….………,
(imię i nazwisko osoby podpisującej oświadczenie)

legitymujący/a się dokumentem tożsamości/paszportem* o numerze ……………………………... wyrażam zgodę na podjęcie studiów oraz zaciągnięcia przez moje niepełnoletnie dziecko/osobę
znajdującą się pod moją opieką prawną* ……………………………zobowiązań prawnych na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w szczególności podpisanie umowy o
warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz warunkami odbywania
studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W
razie
wypadku
dziecka/osoby
znajdującą
się
pod
moją
opieką
prawną*……………………(imię i nazwisko), przekazuję poniżej adres e-mail i numer telefonu
oraz proszę o bezzwłoczne poinformowanie mnie o zaistniały zdarzeniu na poniżej wskazany adres:
……………………, numer telefonu: ………………..
Ponadto stosownie do unormowań 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) zostałam/em
poinformowana/y, że podanie danych i udział w kwalifikacji na studia mojego dziecka/osoby
znajdującej się pod moją opieką prawną* ……………………(imię i nazwisko) jest dobrowolny,
jednocześnie brak podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym na studia.
Administratorem danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji jest Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z siedzibą Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-001 w Lublinie.
Dane osobowe zgromadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będą
przetwarzane w związku i w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego oraz – w przypadku
zakwalifikowania się na studia - procesu edukacyjnego dziecka/osoby znajdującą się pod moją
opieką prawną*, a także w celach archiwalnych i statystycznych, jak również ustalenia i
dochodzenia ewentualnych roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz
poinformowania mnie - w razie potrzeby - o wypadku dziecka/osoby znajdującą się pod moją
opieką prawną*. Zgromadzone dane przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, w
szczególności Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w przypadku
zakwalifikowania się na studia również na podstawie umowy, zaś - w odniesieniu do danych
przetwarzanych w związku z wyrażoną zgodą - przedmiotowa zgoda.

* Niepotrzebne skreślić

Dane będą przetwarzane wyłącznie w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych
celów, przewidzianych przepisami prawa oraz aktami prawnymi wewnętrznymi obowiązującymi
w Uniwersytecie. Będą one dostępne jedynie w stosunku do osób upoważnionych zobowiązanych
do ich ochrony i zabezpieczenia. Nie będą one przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom
zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na mocy przepisów prawa oraz
powiązanych z UMCS, np. w związku z zawarciem stosownych umów.
Poinformowany zostałem/-am także, że osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu
do swoich danych, ich sprostowania, uzyskania ich kopii, ma prawo również prawo złożenia skargi
do organu nadzorczego i dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego oraz, że
przypadkach przewidzianych przepisami prawa może skorzystać z prawa ograniczenia
przetwarzania danych, żądać usunięcia danych lub wyrazić sprzeciw co do ich przetwarzania.
Przetwarzane dane nie będą wykorzystane w innych celach, poza wskazanymi powyżej, nie
będą one podlegały profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek
decyzje w sposób zautomatyzowany.
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Elżbietę Krzyżak,
z którym można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zostałam/em poinformowany o zasadach
i okolicznościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących mnie. Jako osoba
niepełnoletnia jestem świadoma/y, że osobami uprawnionymi do działania w moim imieniu są moi
rodzice/opiekunowie prawni*, którzy tym samym, do czasu osiągnięcia przeze mnie pełnoletniości,
mogą mieć dostęp do moich danych, o procesie mojej edukacji i innych informacji związanych
z przebiegiem studiów i dotyczących mojej osoby.

Data, czytelny podpis kandydata na studia

* Niepotrzebne skreślić

