
 

 

Załącznik do umowy  

o warunkach odpłatności za studia 

 

 
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA STUDIA 

W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE 

 

 

Oświadczam, że zostałam zapoznana/zostałem zapoznany z następującymi informacjami, 

zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.): 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  

w Lublinie z siedzibą przy ul. Projektowej 4, 20-209 Lublin, reprezentowana przez Panią 

mgr Teresę Bogacką – Kanclerza Uczelni. 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Leszek Gońka, adres email: 

iod@wsei.lublin.pl, tel. 81/749-32-33. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na 

studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz w przypadku 

zakwalifikowania się na studia – dokumentowania przebiegu studiów. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)  

oraz § 3. 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.)  

oraz w przypadku niektórych danych zgoda na ich przetwarzanie.  

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów 

prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane w Uczelni przez okres 6 miesięcy w przypadku nie 

przyjęcia kandydata na studia, albo w przypadku przyjęcia kandydata na studia przez okres 

50 lat od ukończenia studiów.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest jednocześnie wymogiem ustawowym - 

niezbędnym do procesu rekrutacji na studia.  Brak lub podanie niepełnych danych może 

być podstawą do nierozpatrywania ankiety rekrutacyjnej na studia.  

9. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

 

 

 

……………………………………… 
         (data, czytelny podpis kandydata) 

 

 


