załącznik do
Regulaminu Programu „MISTRZOWSKI START”
dla osób podejmujących studia
na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
w roku akademickim 2019/2020
Formularz zgłoszeniowy – Programu „MISTRZOWSKI START”
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….............................…………………………………….…………………….
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………..……………………............................……………
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………….…..…………………….............................
Adres email: ……………………………………………………………………………………………………………..……….………………………...............................
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu „MISTRZOWSKI START” dla osób podejmujących studia na SWPS
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2019/2020, akceptuję jego treść i zobowiązuję się
przestrzegać postanowień w nim zawartych.

..............................................................
(miejscowość i data)

...................................................
(podpis Uczestnika)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny podanych przeze mnie danych
osobowych (w tym wizerunku) w związku z udziałem w Programie „MISTRZOWSKI START” dla osób podejmujących studia na
SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2019/2020 zgodnie z Regulaminem Programu.

..............................................................
(miejscowość i data)

...................................................
(podpis Uczestnika)

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, zwany też Uniwersytetem SWPS, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Chodakowskiej 19/31 (03-815 Warszawa). Dane będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w Programie „MISTRZOWSKI START” dla
osób podejmujących studia w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2019/2020. Dane Uczestnika, w postaci
imion i nazwiska, zostaną udostępnione na stronie internetowej i w mediach społecznościowych SWPS Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego. Każdej osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do ich treści i ich poprawiania, usunięcia oraz prawo
do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem (wycofania zgody można dokonać wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@swps.edu.pl,
wycofanie zgody będzie wiązać się z rezygnacją udziału w Programie) Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału
w programie. Każdy Uczestnik uzyskuje prawo do bycia zapomnianym. Po zgłoszeniu ww. roszczenia dane będą przetwarzane w celach
archiwizowania ich w okresie niezbędnym do właściwych rozliczeń oraz w związku z terminami ew. roszczeń. Po tym terminie dane osobowe
zostaną zanonimizowane. Odbiorcą danych osobowych będzie podmiot świadczący usługi hostingu poczty elektronicznej. Uniwersytet SWPS
informuje o przysługującym prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn.
zm.) lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy
skontaktować się z wyznaczonym przez Uniwersytet SWPS Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
iod@swps.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Uniwersytetu SWPS.

