
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
 
 
Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………………….wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie w celu 
rekrutacji oraz realizacji programu Erasmus+ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO) w zakresie: 
imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, płci, narodowości, adresu 
zamieszkania/zameldowania, numeru telefonu, adresu e-mail, informacji o zatrudnieniu 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie (nazwy instytutu/komórki 
organizacyjnej, tytułu/stopnia naukowego, stanowiska pracy, dziedziny kształcenia, 
poziomu studiów, formy zatrudnienia), dokumentacji fotograficznej z wyjazdu, informacji 
o koncie bankowym w walucie EURO (nazwiska i imienia właściciela konta, adresu 
właściciela konta, nazwy i adresu banku, numeru konta bankowego). 

 
 
 

………………………………………………… 

               (data i podpis) 
 

 

Ja, niżej podpisana/y……………………………………………………………… oświadczam, że: 

- wyrażam zgodę na upowszechnianie mojego wizerunku i informacji związanych z moją 
mobilnością w ramach programu Erasmus+ na stronie internetowej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz  w mediach społecznościowych w związku 
z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi programu Erasmus+; 

- są mi znane zasady uczestnictwa i realizacji programu Erasmus+. 

 

 

………………………………………………… 

               (data i podpis) 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76/ 832 04 20. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego 
kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 
lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych”. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz realizacji programu Erasmus+ przez 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie. 

 

mailto:rudnik@pwsz.glogow.pl


4. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji oraz podczas realizacji programu Erasmus+ 
przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie, a następnie przechowywane przez okres 5 
lat od chwili rezygnacji uczestnika z programu Erasmus+ na etapie rekrutacji lub od chwili 
wygaśnięcia umowy podpisanej z uczestnikiem. 

5. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a)  ww. 
Rozporządzenia). 
 

6. W związku z celem, o którym mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być 
podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. 
dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się 
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych 
jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji do programu Erasmus+ realizowanego przez 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie, a w przypadku zakwalifikowania się do programu 
Erasmus+ brak możliwości uczestniczenia w mobilnościach w ramach programu Erasmus+ realizowanego 
przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie.  

Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania 
decyzji oraz profilowaniu. 

 

 

 

 

 


