OŚWIADCZENIE STUDENTA/KANDYDATA NA STUDIA
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki
Stosowanej we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław (dalej
także jako „Uczelnia”). Moje dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej ze mną
umowy lub podjęcia działań na moje żądanie przed zawarciem umowy oraz - jeżeli wyrażę na to
zgodę - do informowania mnie o usługach świadczonych przez administratora danych lub
oferowanych przez niego produktach.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o studia. Podanie
moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy ich podania nie będzie
możliwe przyjęcie na studia i zawarcie ze mną umowy o studia. Ponadto, moje dane osobowe
przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, prowadzenia działań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
Uczelni, archiwizacji, prowadzenia analiz i statystyk oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.
3. W przypadku przetwarzania moich danych osobowych w celu oferowania przez administratora
danych innych usług i produktów lub prowadzenia przez niego działań marketingowych, podstawą
przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda, jeżeli zaznaczę odpowiednie pola jak poniżej:
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów informowania mnie o
oferowanych przez Uczelnię produktach i usługach oraz działania marketingowe.
 Wyrażam zgodę na używanie przez administratora danych zaznaczonych przeze mnie poniżej
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem:
 adresu poczty elektronicznej podanej w Kwestionariuszu – podaniu Kandydata na studia,
 numeru telefonu podanego w Kwestionariuszu – podaniu Kandydata na studia w celu
wysyłania smsów,
 numeru telefonu podanego w Kwestionariuszu – podaniu Kandydata na studia w celu
wykonywania przez administratora danych połączeń telefonicznych, w tym przy użyciu
automatycznych systemów wywołujących,
dla celów marketingu bezpośredniego administratora danych, przesyłania treści zawierających
oferty administratora danych i przesyłania informacji handlowej administratora danych,
 Wyrażam zgodę na przesyłanie treści zawierających ofertę administratora danych i informacji
handlowych administratora danych na adres do korespondencji podany w Kwestionariuszu –
podaniu Kandydata na studia.
4. Zostałem poinformowany, że mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego
odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
administratorowi danych i w stosunku do niego. Moje dane osobowe zawarte w teczce akt
osobowych studenta, takie jak imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w
przypadku jego braku - nazwa i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do
korespondencji i dane zawarte na mojej kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość
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przechowuje się w archiwum administratora przez okres 50 lat, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Okres przetwarzania moich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są
przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1) przepisy prawa, które mogą obligować Uczelnię do przetwarzania danych przez określny czas
(np. ustawa o rachunkowości, przepisy o dokumentacji przebiegu studiów),
2) okres, przez jaki są świadczone usługi,
3) okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora,
4) okres, na jaki została udzielona zgoda.
Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych będzie:
1) udzielona zgoda,
2) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na moje żądanie przed zawarciem
umowy,
3) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
4) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na moje pisma i wnioski.
Moje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1) podwykonawcom w związku ze zleconymi przez Uczelnię działaniami realizowanymi w imieniu
Uczelni;
2) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do mnie przesyłki;
3) kancelariom prawnym,
4) podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną administratora danych,
5) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Ponadto zostałem poinformowany, że mam prawo do żądania od administratora dostępu do
moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania moich danych osobowych, przenoszenia danych, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wrocław, dnia ________________

_____________________________________
[czytelny podpis studenta/kandydata na
studia]

