
Kwestionariusz współopiekuna (spoza UW):

Imię i nazwisko:
Name and surname:

Płeć:
Sex:

Kraj i data urodzenia:
Birth place and date:

Obywatelstwo:
Citizenship:

Numer ewidencyjny (PESEL):

Rodzaj, numer oraz kraj wydania
dokumentu tożsamości (cudzoziemcy):
ID type and number, country of issue:

Adres e-mail:
Email address:

Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych

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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej również w skrócie: „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@adm.uw.edu.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w Archiwum Prac Dyplomowych UW (APD),

jako współopiekuna pracy dyplomowej realizowanej przez studenta Wydziału Matematyki,

Informatyki i Mechaniki.

4. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązki

prawne wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z

późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi i regulacjami

wewnętrznymi Uniwersytetu Warszawskiego.

5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu wskazanego w pkt 3,

a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

6. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy i

współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Odbiorcami danych mogą być także podmioty

uprawnione na podstawie przepisów prawa.

7. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych pełnienie funkcji

wskazanej w pkt 3 nie będzie możliwe.



8. Na zasadach określonych przez RODO ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych ich

sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli 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) (Dz. Urz. UE L z

4.05.2016, str. 1 - 88), na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, nr PESEL,

adres e-mail) przez Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927

Warszawa, Wydział Fizyki w następujących celach:

1. Wprowadzenie danych do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS) celem

umożliwienia nadania loginu i hasła do systemu APD (Archiwizacja Prac Dyplomowych), w

którym opiekun przeprowadza proces dyplomowania studenta i wystawia recenzje pracy

dyplomowej;

2. Wykorzystanie danych osobowych do celów archiwalnych i statystycznych.

………………………. …..……………………… ..............…..………………………………
miejscowość data (Czytelny podpis właściciela danych osoby składającej kwestionariusz)

Information clause:

Pursuant to Art. 13 of the Resolution of the European Parliament and the EU Council

2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons in connection with personal

data processing and the free flow of such data, as well repeal of Directive 95/46/EC (general

regulation on data protection), hereinafter referred to as RODO/GDRP (EU Journal of Laws, L

119/1 of 4 May 2016, s. 1, as amended), we kindly inform that:

1. The administrator of your personal data is the University of Warsaw, based at Krakowskie

Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw.

2. The Data Protection Inspector (IOD), can be reached at this email address:

iod@adm.uw.edu.pl.

3. Your personal data will be processed in connection with the diploma process conducted

at the Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, University of Warsaw, and your

supervision over diploma theses.

4. The legal obligations arise from Art. 6 s. 1c RODO of the Law on Higher Education and

Science (Journal of Laws, 2018, item 1668, as amended) and from the executive acts and

internal regulations of the University of Warsaw based on this law.

5. Your personal data will be processed until the purpose indicated in point 3 is achieved,

following which the data will be archived and stored for 50 years.



6. Access to your personal data will be available to authorised employees and associates of

the University of Warsaw. Recipients of personal data may also include the entities authorised

by law.

7. While the provision of personal data is voluntary, failure to provide them will exclude you

from  participation in the process mentioned in point 3.

8. In accordance with the rules set by the RODO/GDRP, you have the right to access your

personal data, correct them and limit their processing, as well as lodge a complaint with the

President of the Office for Personal Data Protection when you feel that data processing

violates the provisions of the RODO/GDRP.

I have become acquainted with the above information

...............................................................................

Date and  Signature


