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Załącznik do Zarządzenia Rektora PŚk Nr 102/21 z dnia 4 sierpnia 2021 r. 

 

Kielce, dnia ………………………… r. 

……………………………………… 
imię/imiona, nazwisko 

…………………………………………… 
Wydział/kierunek studiów 

…………………………………………… 
forma i poziom studiów 

…………………………………………… 
numer albumu 

…………………………………………… 
nr telefonu/adres poczty elektronicznej 

Politechnika Świętokrzyska 

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 

25-314 Kielce 

 

I. Wniosek o dostęp do dyplomu cyfrowego 

 

Wnoszę o dostęp do mojego dyplomu ukończenia studiów w Politechnice Świętokrzyskiej w formie 

cyfrowego odwzorowania dyplomu (zw. dalej cyfrowym dyplomem) zapewnianego przez Billon Digital Services 

Sp. z o.o. 

Rozumiem, przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że: 

1) cyfrowy dyplom nie stanowi dyplomu ukończenia studiów w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce; 

2) Politechnika Świętokrzyska nie jest podmiotem świadczącym usługę dostępu do cyfrowego dyplomu i nie 

gwarantuje żadnego z aspektów usługi dostępu świadczonej przez osobę trzecią tj. Billon Digital Services 

Sp. z o.o.; 

3) złożenie niniejszego wniosku o udzielenie dostępu, a także wyrażenie przeze mnie zgód jest w pełni 

dobrowolne i nie związane w żaden sposób z procedurami studiowania i uzyskania dyplomu 

przewidzianymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wewnętrznych aktach prawnych 

Uczelni. 

 

………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

 

II. OŚWIADCZENIA WNIOSKUJĄCEGO 

 

Oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na publikację (umieszczenie) cyfrowego odwzorowania mojego dyplomu ukończenia 

studiów w ramach Systemu Billon, zapewnianego przez Billon Digital Services Sp. z o.o. na rzecz Politechniki 

Świętokrzyskiej z siedzibą przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce; 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer 

telefonu, adres e-mail oraz danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów przez Politechnikę Świętokrzyską w 

zakresie publikacji (umieszczenia) oraz przechowywania przez okres 6 lat cyfrowego odwzorowania mojego 

dyplomu ukończenia studiów w ramach Systemu Billon, w tym na powierzenie przetwarzania moich danych 

osobowych na rzecz Billon Digital Services Sp. z o.o. (KRS: 729069) z siedzibą przy al. Jana Pawła II 29, 01-867 

Warszawa w celu realizacji czynności niezbędnych dla publikacji cyfrowego odwzorowania dyplomu w systemie 

Billon, przechowywania go przez okres 6 lat od daty publikacji oraz umożliwienia jego odczytu; 

3) jestem świadom, że na podany przeze mnie numer telefonu przesłany zostanie adres blockchain oraz 

kod dostępu umożliwiający dostęp do cyfrowego odwzorowania dyplomu ukończenia studiów poprzez stronę 

internetową https://dyplompsk.trusted-document.com i że jestem zobowiązany do zachowania poufności adresu 

i kodu oraz ochrony go przed utratą lub ujawnieniem osobie trzeciej; 

4) jestem świadomy, że prawdziwość cyfrowego odwzorowania dyplomu ukończenia studiów może być 

zweryfikowana poprzez stronę internetową https://dyplompsk.trusted-document.com 

 

………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

  

https://dyplompsk.trusted-document.com/
https://dyplompsk.trusted-document.com/
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III. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 

(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska 

z siedzibą w Kielcach Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7. Podmiotem przetwarzającym 

Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 3, w związku z realizacją usługi Cyfrowe 

Dyplomy jest Billon Digital Services Sp. z o.o. (KRS: 729069) z siedzibą przy al. Jana Pawła II 

29, 01-867 Warszawa; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Świętokrzyskiej możliwy jest pod 

numerem tel. 41 3424367 lub adresem email iod@tu.kielce.pl; 

3) następujące Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: imię i nazwisko, numer telefonu, 

adres-email oraz dane zawarte w dyplomie ukończenia studiów na potrzeby realizacji umowy 

świadczenia usługi Cyfrowe Dyplomy w celu realizacji czynności niezbędnych dla publikacji 

cyfrowego odwzorowania dyplomu w systemie Billon, przechowywania go przez okres 6 lat od 

daty publikacji oraz umożliwienia jego odczytu. Po tym okresie zostaną usunięte; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

tj. dobrowolnie wyrażonej zgody. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

5) 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; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do 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.; 

7) udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane na żądanie organu 

publicznego, upoważnionego z mocy prawa, w związku z podejmowanymi przez ten organ 

czynnościami; 

8) Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie przekazywał ich do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowych; 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie 

wymaganym przez administratora skutkuje niemożliwością zrealizowania celu, o którym mowa 

w pkt 3. 

 

 

Zapoznałem się z powyższym 

 

………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 
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