
OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji 

 

Ja, niżej podpisany(na) (imię nazwisko) ……………………………………………………………, 

zamieszkały(ła) ………………………………………………………………………………………., 

legitymujący(a) się paszportem / dowodem osobistym
1
 

seria i numer ………………….………….…, wydanym w dniu ………………….………………, 

przez (nazwa organu wydającego dokument) …………………………………….……………….…. 

numer telefonu
2
……………………………………………………………………………………… 

adres e-mail
2
 ……………………………………………………………………………………….... 

działając jako przedstawiciel ustawowy swojego dziecka / podopiecznego  

Pani/Pana (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………….., 

zamieszkałego (łej)……………………………………………………………………………………, 

legitymującego (cej) się paszportem / dowodem osobistym
1
 

seria i numer ………………………………….., wydanym w dniu ………………………………., 

przez (nazwa organu wydającego dokument) ...................................................................................... 

wyrażam zgodę na: 

1. udział mojego dziecka/ podopiecznego w rekrutacji na studia pierwszego stopnia stacjonarne / 

niestacjonarne
1
 prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym, 

na kierunku: ………………………………………………………………………………….. 

2. przetwarzanie mojego numeru telefonu lub mojego adresu email 

albo obydwu wymienionych danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną w sprawach 

związanych z podjęciem i odbywaniem przez moje dziecko/podopiecznego studiów na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach , 

3. otrzymywanie przeze mnie oraz moje dziecko/podopiecznego informacji na temat wydarzeń 

kulturalnych, konkursów i innych inicjatyw dla studentów zagranicznych na podany przeze 

mnie adres mailowy, 

4. przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / podopiecznego w celu przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego. Dane podaję dobrowolnie. Jestem świadomy, że dane, z  

wyjątkiem mojego numeru telefonu, adresu email są niezbędne do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji i odbywania studiów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nie 

podanie tych danych skutkuje odmową przeprowadzenia rekrutacji, 

5. podjęcie przez moje dziecko/podopiecznego studiów wskazanych w pkt. 1, potwierdzenia 

podjęcia studiów oraz ewentualnego złożenia rezygnacji z podjętych studiów, jak również 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Dotyczy kandydatów na studia, którzy nie będą pełnoletni 1 października 2018 roku 



składnia wszelkich dokumentów i oświadczeń związanych z podjęciem i przebiegiem ww. 

studiów, w tym próśb i wniosków (także skutkujących powstaniem wobec Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach zobowiązań finansowych), 

6. podpisanie umowy o naukę w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz 

podpisywania zmian i wypowiedzenia umowy o naukę – oświadczam, że znam i akceptuję 

wynikające z umowy zobowiązanie finansowe, 

7. złożenie wniosku oraz zawarcie umowy dotyczącej przyznania mojemu 

dziecku/podopiecznemu miejsca w domu studenckim oraz wypowiedzenia tej umowy – 

oświadczam, że znam i akceptuje wynikające z tego tytułu zobowiązania finansowe. 

Oświadczam, że będę reprezentował moje dziecko/podopiecznego we wszystkich postępowaniach 

administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych związanych z jego ubieganiem się oraz 

podjęciem studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  

Potwierdzam wszelkie oświadczenia, podania, wnioski, prośby, zgody i inne czynności prawne 

dokonane dotychczas przez moje dziecko/podopiecznego w związku z rekrutacją i odbywaniem 

studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  

1. Administratorem  danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 

Maja 50, 40 - 287 Katowice, 

2. Kontakt do Administratora Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach - mail: piotr.topolski@uni.lodz.pl lub michal.szczerbowski@ue.katowice.pl 

3. Pozyskane dane będą wykorzystywane do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na 

studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz do dokumentowania przebiegu 

studiów, 

4. Dane zawarte w niniejszym formularzu są przetwarzane na podstawie przepisów: 

a. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.); 

b. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji 

przebiegu studiów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1554, z późn. zm.), 

c. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i 

odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w 

badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1501),zgody w 

zakresie adresu email i telefonu .  

5. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu mogą być przekazywane poza obszar Unii 

Europejskiej, Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez 50 lat 

w przypadku podjęcia studiów lub rok w przypadku, kiedy  Państwa dziecko/podopieczny nie 

zostanie  przyjęty na studia. 

6. Ma Pan/Pani  prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia ,o ile pozwalają na to przepisy prawa., 



7. Ma Pan/Pani  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku podejrzenia 

naruszenia przetwarzania Państwa danych.; 

8. Podanie danych  zawartych w niniejszym formularzu jest dobrowolne i niezbędne do 

przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami ustawowymi. Nie podanie ich skutkuje 

brakiem możliwości uczestniczenia w rekrutacji. 

 

 

 

Zapoznałem się się z klauzulą informacyjną oraz przysługującymi mi prawami. 

 

 

…………………………………….   …………………………………… 
 (miejscowość, data)      (czytelny podpis) 

 


