
 
 
 

 

Strona 1 z 2 

 

        Kraków, dnia …………............................ 
…………………………………………………………………… 
              Pieczątka jednostki organizacyjnej 

 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, – Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1. zwanego dalej: RODO, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,  

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, zwana dalej AGH. Od momentu przesłania Pani/Pana danych do Szefa Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego w Krakowie administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Minister Obrony Narodowej; 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w AGH: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, e-mail: iodo@agh.edu.pl,  

tel.: 12 617 53 25; 

3) Przedmiotem przetwarzania są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, imię ojca, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, numer 

PESEL, adres stałego pobytu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, nazwa uczelni, na której Pani/Pan studiuje, kierunek 

studiów, na którym Pani/Pan studiuje, Pani/Pana numer albumu, aktualny rok studiów, planowany termin ukończenia studiów, 

orzeczona kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, informacja o karalności zawarte w Pani/Pana wniosku o powołanie  

do odbycia przeszkolenia wojskowego – część teoretyczna – w ramach programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii 

Akademickiej” zwanego dalej Programem; 

4) Podstawa prawna przetwarzania:  

a) art. 6 ust. 1 pkt a)  RODO – Pani/Pana zgoda do czasu uruchomienia Programu; 

b) art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przepisy prawne dotyczące powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  

po uruchomieniu Programu; 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez AGH w celu rejestracji Pani/Pana udziału w Programie oraz w celu prowadzenia  

z Panią/Panem komunikacji telefonicznej i elektronicznej w zakresie informacji dotyczących udziału w Programie;  

6) W przypadku uruchomienia Programu Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  

w Krakowie; 

7) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, nr albumu i nazwy uczelni, na której Pani/Pan studiuje będzie 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko uprawnionym organom państwowym, organom 

ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem; 

8) W przypadku, gdy nie dojdzie do uruchomienia Programu Pani/Pana dane osobowe zostaną niezwłocznie zniszczone. W przypadku 

uruchomienia Programu Pani/Pana dane będą przetwarzane przez AGH przez okres 10 lat; 

9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od AGH dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych  

w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;  

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym w formie profilowania;  

12) Podanie przez Panią/Pana danych określonych w pkt. 3 jest wymogiem niezbędnym do udziału w Programie  i wymaga Pani/Pana 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

13) Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody lub jej 

cofnięcie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Programie. Zgodę można wycofać poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia o wycofaniu zgody w Sekretariacie Kanclerza AGH. 
 

Oświadczam, że niniejszą informację otrzymałam/em i zapoznałam/am się z jej treścią. 
 

 
 
....................................................................................      
                                                  Data i podpis  

mailto:iodo@agh.edu.pl
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Kraków, dnia ………….................... 
 
............................................................................... 
                             imię i nazwisko 
 
 
...................................................................... 
                   adres zamieszkania 
 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 
 
Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 – Dz.Urz.UE.L  

Nr 119, str.1., zwanego dalej RODO:  

 

□ wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w następującym zakresie: imię, nazwisko, imię ojca, 

obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres stałego pobytu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, nazwa uczelni 

na której studiuję, kierunek studiów na którym studiuję, numer albumu studenta, aktualny rok studiów, planowany termin ukończenia 

studiów, orzeczona kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, informacja o karalności  
 

zawartych we wniosku o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego – część teoretyczna – edukacja wojskowa studentów w ramach 

Legii Akademickiej  w celu rejestracji mojego udziału  w programie pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”. 

 

□ Wyrażam zgodę na komunikację drogą telefoniczną i elektroniczną w celu otrzymania informacji dotyczących udziału w programie  

pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”. 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz zostałem poinformowany  

o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości jej rozliczalności. Cofnięcie zgody na przetwarzanie nie będzie miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody w Sekretariacie Kanclerza AGH.   

 
 
 
 
 
...............................................................................................      
                                  Data i podpis 
 
 
 
 
 

 


