
* niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE 

 w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji na kurs przygotowawczy z matematyki 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w  przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

kształcenia. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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 dalej 

„RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych wyrażonej powyżej jest Politechnika Częstochowska (dalej PCz) z siedzibą  

przy ul. J.H Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, adres e-mail: rektor@pcz.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefonu 

34 325 04 71, adresem e-mail iodo@pcz.pl lub przy użyciu danych kontaktowych 

Administratora Danych Osobowych. 

3. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie przeprowadzenia procesu 

rekrutacyjnego na kurs przygotowawczy realizowany przez Instytut Matematyki Politechniki 

Częstochowskiej. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych  oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

5. Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynikać będzie z przepisów 

prawa – będzie obowiązkowe, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestniczenia w kursie przygotowawczym z matematyki. 

6. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ewentualne przekazanie danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie 

na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/279 

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. 

7. W trakcie przetwarzania danych osobowych na potrzeby przebiegu kursu, nie dochodzi do 

wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

8. Polityka Częstochowska będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu 

zakończeniu kursu. Kopie dokumentów przechowywane są przez rok od zakończenia rekrutacji 

a po tym terminie są trwale niszczone.  

 

………………………………., dnia…………………                          wyrażam zgodę   ………………………………. 
                   Miejscowość                                                                                                                                                                                      Czytelny podpis uczestnika/ 

                                         opiekuna prawnego/rodzica* 

 

mailto:rektor@pcz.pl
mailto:iodo@pcz.pl

