
………………………………….………………. 
                                                                                                                                                (miejscowość, data) 

 
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego*  

- zgoda na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią 
 

Wyrażam zgodę na podjęcie studiów w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w 
Siedlcach przez moje niepełnoletnie dziecko/osobę znajdującą się pod moją opieką prawną*  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko dziecka –zgodnie z danymi w paszporcie 

data  i miejsce (miejscowość i kraj) urodzenia (dzień-miesiąc-rok) …………………………………………………………… 
legitymujące się paszportem (lub innym dokumentem tożsamości) seria i numer  
 

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

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz warunkami odbywania 
studiów w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach do celów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym na studia oraz 
przyszłym kształceniem mojego dziecka / osoby znajdującej się pod moją opieką prawną*, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE 
L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.). 
 
Rodzice / opiekunowie prawni: 
 

1. ..................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego - zgodnie z danymi w paszporcie) 

zamieszkały/a w (adres stałego zamieszkania) …………………………………………………………………….…………….. 
 

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

…………………………………………………………………………… 
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

2. ..................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego - zgodnie z danymi w paszporcie) 

zamieszkały/a w (adres stałego zamieszkania) …………………………………………………………………….…………….. 
 

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

…………………………………………………………………………… 
data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

reprezentowanym przez Rektora z siedzibą przy ul. St. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce; 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować mailowo 

pod adresem: iod@uph.edu.pl, lub na wyżej wskazany adres korespondencyjny. Z IOD można 
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 



przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz korzystania przez Panią/Pana z praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji przyjęcia na studia oraz przebiegu 
studiów Pani/Pana dziecka/podopiecznego; 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO i przepisy ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz 
art. 6 ust. 1 lit. e RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy powierzonej administratorowi; w przypadku 
przetwarzania na podstawie zgody, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pani/Pana dane mogą 
być przetwarzane w celu zawarcia umowy o organizację studiów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Pani/Pana 
dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, jakim jest prawo do ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).; 

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu wskazanego w pkt 3. Gdy ma to 
zastosowanie, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ustalenia, 
dochodzenia i obrony roszczeń Pani/Pana dziecka/podopiecznego. W przypadku nieprzyjęcia na studia , 
dane są usuwane z Internetowej Rejestracji Kandydatów, a w przypadku przyjęcia dane są przenoszone 
do systemów informatycznych Uczelni. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, 
wymagany przepisami prawa oraz przyjętymi w Uniwersytecie aktami wewnętrznymi;  

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 
prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać upoważnieni przez administratora pracownicy oraz członkowie 
uczelnianych komisji rekrutacyjnych; 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa 
w pkt. 3; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem 
rzeczywistym;  do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach 
przewidzianych prawem; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 
…………………………………………………………………………… 

data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

* - niepotrzebne skreślić 
 

 


