…..……………………………
(miejscowość, data)

UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………….
Data urodzenia …………………………………………
numer paszportu ( cudzoziemcy)………………………………………………………………………………………
upoważniam Panią/Pana (imię i nazwisko)………………………………………………….………………………………
legitymującej/legitymującego się (rodzaj dokumentu tożsamości)……………………………………….…...........
…………………. seria ……………….

nr………………….……… wydanym w dniu (data)……………………….........

przez……………………………………………………………………………………………………………………………….…...…,
do dokonania czynności związanych z procesem rekrutacji na Uniwersytet Śląski w roku
akademickim 2020/2021, tj. do dostarczenia wymaganych dokumentów oraz do dokonania
wpisu na I rok studiów:
....................................................................................................................................................................................
(proszę wpisać odpowiednio: pierwszego stopnia / drugiego stopnia / jednolitych magisterskich)
...................................................................................................................................................................................
(proszę wpisać odpowiednio: stacjonarnych / niestacjonarnych )

na kierunku...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(proszę wpisać nazwę kierunku studiów)

………………………………………..……………

(własnoręczny, czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej „RODO” informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane
osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych, wskazując, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może Pani/Pan
skontaktować z administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący
sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e RODO, w celu dokonania w imieniu
mocodawcy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na studia, tj. złożenia wymaganych dokumentów oraz
dokonania wpisu na I rok studiów – co jest niezbędne dla wypełnienia przez administratora obowiązku
prawnego oraz wykonania zadania publicznego uczelni, wynikającego z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, aktów wykonawczych do ustawy oraz aktów wewnętrznych obowiązujących na uczelni, wydanych na
podstawie art. 70 ww. ustawy, poprzez ustalenie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia
rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do dokonania czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym na studia, w imieniu kandydata na studia. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwa
realizacja ww. celu.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z
Pani/Pana udziałem, tj. przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji na studia, a w przypadku przyjęcia
Pani/Pana mocodawcy na studia, przez okres kształcenia, a następnie dla celów archiwalnych przez okres 50
lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania
na podstawie przepisów prawa.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych;
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje, w szczególności gdy
przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
na mocy prawa lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
5) prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, chyba, że wykażemy, że w stosunku
do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana
interesów, praw i wolności;
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Miejscowość, data
………………………………

Przyjęłam/-em do wiadomości
………………………………………………
(czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia dokumentów)

