
OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

o wyrażeniu zgody

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

………………………………………………………………………….………….………...….,

zamieszkały(a)

……………………………………………………………………………………………….….,

legitymujący(a) się dokumentem tożsamości/paszportem seria i numer …………..…….....….,

wydanym  w  dniu  ………………………….  przez  (nazwa  organu  wydającego  dokument)

…………………………..……………..………………………………………………………...

wyrażam zgodę na:

1.  Udział  mojego  niepełnoletniego  dziecka/podopiecznego  w  rekrutacji  na  studia  we

Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej „Horyzont”.  

2.  Podjęcie  przez  moje  niepełnoletnie  dziecko/podopiecznego studiów, poprzez dokonanie

wpisu na wybrany kierunek studiów lub ewentualne złożenie rezygnacji z tych studiów oraz

zaciągnięcie  zobowiązań  prawnych  we  Wrocławskiej  Wyższej  Szkole  Informatyki

Stosowanej „Horyzont”.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji, warunkami odbywania studiów we

Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej „Horyzont”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. Administratorem przetwarzanych danych jest Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” (adres: ul. ks. M. Lutra 4,
54-239 Wrocław, e-mail: dziekanat@horyzont.eu, tel. 71 799 19 37, wew. 22, 23

2. Dane osobowe będą przetwarzane do celów rekrutacji na studia.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 
w przepisach odrębnych, w tym archiwalnych oraz dla potrzeb sprawozdawczych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych; - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji na studia znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 lipca 2018
r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, ze zm.).
                                                                         

 

 .………………………………………………….

            Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


