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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(kandydat - rekrutacja) 

 

 

Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

RODO, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w celu: 

1) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na intensywny kurs języka polskiego 

jako obcego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – 

Studium Języków Obcych w roku akademickim 2017/2018, w okresie 5-28.09.2018; 

2) dokumentowania toku przebiegu kursu oraz wydania zaświadczenia jego ukończenia – 

w przypadku uruchomienia kursu i pozytywnej decyzji o przyjęciu na kurs; 

3) otrzymywania drogą elektroniczną informacji związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym, a w razie udziału w kursie innych informacji  

o charakterze organizacyjnym;  

4) otrzymywania informacji o świadczonych przez administratora usługach 

edukacyjnych*; 

5) otrzymywania informacji o wydarzeniach, konkursach, konferencjach, ankietach, 

prowadzonych kampaniach promocyjnych reklamowych i innych działaniach 

marketingowych związanych z działalnością Administratora*. 

 

*niepotrzebne skreślić              

 

Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej  

i zrozumiałej formie oraz zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody  

w każdym czasie, a także o możliwości jej rozliczalności.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o poniższej treści: 

 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza  

im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków; 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@agh.edu.pl, 

tel.: 12 617 5325; 

3) Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, a w szczególności: 

a) RODO; 

b) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.  

z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.). 

4) Odbiorcą moich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy AGH wykonujący 

czynności związane z obsługą procesu rekrutacji oraz obsługi intensywnego kursu 

języka polskiego jako obcego; 

5) Moje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji procesu 

rekrutacji oraz obsługi intensywnego kursu języka polskiego jako obcego w AGH; 

6) Moje dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w toku procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu przez okres 6 miesięcy  

w przypadku braku kwalifikacji na kurs; 

b) w toku rekrutacji oraz w trakcie trwania kursu do momentu uzyskania zaświadczenia 

potwierdzającego jego ukończenie. Po ukończeniu kursu Pani/Pana dane będą 

mailto:iodo@agh.edu.pl


przechowywane przez okres wymagany instrukcją kancelaryjną obowiązującą na 

AGH. 

7) Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo 

ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;  

8) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                                                                                                                 

gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym  

w formie profilowania;  

10) Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim; 

11) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

procesu rekrutacji oraz właściwego dokumentowania toku moich studiów.  

 

 

 

 

    ..................................................      

     Data i podpis kandydata   


