
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20 – 950 
Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora.  

2. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony danych (adres 
e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 32 30). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia podyplomowe, a po 
zakończeniu rekrutacji w celach związanych z prowadzeniem dokumentacji w toku studiów.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres niezbędny 
do archiwizacji.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia (tj. konieczność 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).   

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora i przetwarzającym 
dane wyłącznie na jego polecenie.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji na studia podyplomowe 
znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1668). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega 
się o przyjęcie na studia podyplomowe. 

     Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

             

  ……………………………………………… 
       (data, czytelny podpis) 

 

OŚWIADCZENIA DOBROWOLNE* 

* w przypadku wyrażenia zgody należy podkreślić właściwe oświadczenia: 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów promocyjnych, w tym 
przekazywania informacji o bieżącej działalności Uniwersytetu i ofercie edukacyjnej. 

2) Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o bieżącej działalności, ofercie edukacyjnej i akcjach 
promocyjnych prowadzonych przez Uniwersytet za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności na mój prywatny adres poczty elektronicznej. 

3) Wyrażam zgodę na przekazywanie mi telefonicznie informacji o bieżącej działalności, ofercie edukacyjnej 
i akcjach promocyjnych prowadzonych przez Uniwersytet. 

W przypadku wyrażenia powyższych zgód, administrator (KUL) będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie 
z treścią ww. klauzuli informacyjnej, przy czym: podstawą przetwarzania danych będzie zgoda osoby, której 
dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane w celach wysyłki materiałów 
promocyjnych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody i wniesienia żądania 
usunięcia danych.          

……………………………………………… 
       (data, czytelny podpis) 


