Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 41/2021/2022 Rektora AIK z dnia 7 kwietnia 2022 r.

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
o wyrażaniu zgody na dokonanie czynności prawnej

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*

Ja, niżej podpisany(na) (imię i nazwisko) ………………….…………………………..…..…….…………………….
Zamieszkały(ła)…………………………………………………………...…………………………….………………...
legitymujący(a) się (rodzaj dokumentu tożsamości) …….……………………………………………...………………..
seria i numer ..………….….………, wydanym w dniu ..………….….………..………….…….……………………..
przez (nazwa organu wydającego dokument) …………………………………………………………....……………….
działając jako przedstawiciel ustawowy swojego dziecka/podopiecznego na podstawie załączonego
aktu urodzenia dziecka
innego dokumentu…………………………………………………………………………………………………………..
Pana/Pani (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………….…………………

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w studiach prowadzonych w Akademii Ignatianum w
Krakowie oraz na dokonywanie odpłatności za studia i świadczone usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów
wyższych w Akademii Ignatianum w Krakowie, podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu
danych osobowych oraz ewentualne złożenie rezygnacji z tych studiów, jak również na składanie wszelkich innych
dokumentów i oświadczeń związanych z podjęciem i przebiegiem studiów, w tym wszelkich próśb i wniosków (także
skutkujących powstaniem wobec Akademii Ignatianum w Krakowie zobowiązań finansowych).
na kierunku …………………………………………………………………………………………................................
- stopień studiów:
 jednolite magisterskie
 pierwszy stopień
- tryb studiów :
 stacjonarne
 niestacjonarne
i jednocześnie stwierdzam, iż do czasu uzyskania pełnoletności opiekować się będzie nią/nim w Krakowie:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………..

1

legitymujący(a) się (rodzaj dokumentu tożsamości) …….……………………………………………...………………..
seria i numer ..………….….………
Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy: …………………………
............................................................
(miejscowość, data)

...........................................................
(czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z ubieganiem się przez moje dziecko/podopiecznego* o
przyjęcie na studia, oraz na potrzeby przebiegu studiów określonych powyżej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

............................................................
(miejscowość, data)

...........................................................
(czytelny podpis)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków. Możesz się z
nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

przez e-mail: rekrutacja@ignatianum.edu.pl

telefonicznie: 123 999 500
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem
się przez nas danymi osobowymi. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

przez e-mail: iod@ignatianum.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji przyjęcia na studia oraz przebiegu studiów Pani/Pana
dziecka/podopiecznego, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust 1 lit. A) RODO) w związku z ustawą z dnia 20
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a
następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Akademię Ignatianum w Krakowie nie będą przedmiotem automatycznego
podejmowania decyzji ani profilowania.
Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi, masz:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w przypadkach, w których nam jej udzielasz, co nie wpływa na okres przed jej
wycofaniem,
b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach,
kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).
Masz również:

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2

