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U P O W A Ż N I E N I E 

 

do czynności w ramach rekrutacji na studia w Politechnice Świętokrzyskiej: 

poziom/kierunek/forma studiów …………………………………………………………………………………… 

na Wydziale …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ja, niżej podpisany(a), 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko) 

numer PESEL a w przypadku jego braku - nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

oraz nazwa państwa, które go wydało 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

upoważniam Pana/Panią 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko) 

 

legitymującego/-cą się dowodem tożsamości/paszportem* seria 

………………………………………………………………………………………………..……. nr ………………………………, wydanym 

w dniu …………………………………………………….. przez ……………………………………………………………………………… 

 

do dokonania czynności związanych z procesem rekrutacji na ww. studia w Politechnice Świętokrzyskiej 

rozpoczynające się w roku akademickim …………………………, w szczególności do osobistego odbierania 

oraz doręczenia dokumentów w moim imieniu. 

 

Niniejsze upoważnienie jest ważne wraz z dokumentem tożsamości osoby upoważnionej i należy je 

złożyć do właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej.  

 

 

……………………………...…………………………………… 
(data; własnoręczny, czytelny podpis Kandydata) 

 

*  niepotrzebne skreślić 

  



Strona 2 z 2 
 

Klauzula informacyjna dotycząca osoby upoważnionej do dokonania czynności przez 

Kandydata na studia w Politechnice Świętokrzyskiej 

 

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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 

2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Świętokrzyska informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach al. Tysiąclecia 

Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Świętokrzyskiej możliwy jest pod numerem tel. 

nr: 41-34-24-367 lub adresem email: iod@tu.kielce.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania z upoważnienia Kandydata czynności 

związanych z procesem rekrutacji na studia w Politechnice Świętokrzyskiej, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c i e Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO); 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty lub organy uprawnione na podstawie 

przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, a w 

przypadku przyjęcia kandydata na studia – zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną 

poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat; 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z 

Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 

r.; 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, o którym mowa w 

pkt 3; 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani 

profilowania. 

 

Zapoznałem się / Zapoznałam się i przyjmuję do wiadomości powyższą informację.  

 

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

Data i podpis osoby upoważnionej do czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 


