
Załącznik nr 5 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany(na) (imię i nazwisko) ………………………………………………, 

zamieszkały(a) (adres zameldowania)……………………………………………………, 

legitymujący(a) się dokumentem tożsamości/paszportem* 

seria i numer …………....…..………….………......................................................................., 

wydanym w dniu………………………………………………………………………………, 

przez (nazwa organu wydającego dokument)………………………………………………… 

zobowiązuje się dostarczyć do wglądu oryginały dokumentów wymaganych przy wpisie na 

studia w terminie nie później niż 30 września 2020 roku 

 

 

 

              ………………………………………………… 

             Data, czytelny podpis kandydata na studia 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:  

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. 

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 dokumentacji.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia (wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego 

na studia wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych, co znajduje podstawę w 



przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 85).  

6. Dostęp do danych osobowych mają osoby działające z upoważnienia administratora, 

przetwarzające je wyłącznie na polecenie tego podmiotu, chyba że wymaga tego prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

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

danych osobowych; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

…………………………………………………………….. 

             Data, czytelny podpis kandydata na studia 

 


