
 

 

ROK AKADEMICKI 2021/2022 
...........................................................  
Imię i nazwisko  
 
..........................................................  
Kierunek studiów 
 
..........................................................  
Rok studiów 
 
..........................................................  
Kierunek/kierunki wyjazdu  
 
..........................................................  
Data urodzenia  
 
..........................................................  
Adres e-mail  
 
..........................................................  
Numer telefonu  
 

Niniejszym oświadczam, iż*:  
  posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności* 
  nie posiadam orzeczenia o stopniu niepełnosprawności* 
 
 w roku akademickim 2020/2021 pobieram stypendium socjalne* 
 w roku akademickim 2020/2021 nie pobieram stypendium socjalnego* 
 złożyłem/am podanie o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021* 
 
 korzystałem/am już z Programu Erasmus Plus (lub Erasmus „Uczenie się przez całe życie”, Erasmus Mundus) 
i wykorzystałem/am pakiet ………..……. miesięcy mobilności (łącznie) ** 
 nie korzystałem/am z Programu Erasmus Plus (lub Erasmus „Uczenie się przez całe życie”, Erasmus Mundus) 
w przeszłości* 
 
 posiadam pisemną zgodę Dziekana na wyjazd w ramach mobilności z Programu Erasmus Plus w roku akademickim 
2021/2022 której kserokopię dołączam do dokumentów rekrutacyjnych*** 

 zapoznałem/zapoznałam się z Uczelnianymi Zasadami Realizowania Programu Erasmus Plus w Akademii Teatralnej 
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w roku akademickim 2021/2022**** 

Podpis .............................................    Miejscowość i data .........................................................  
 
* jeżeli dotyczy, wstawić znak X   
** jeżeli dotyczy, wstawić znak X i wpisać łączną liczbę wykorzystanych miesięcy 
 *** do oświadczenia najpóźniej do15 marca 2021 należy dołączyć pisemną zgodę Dziekana na wyjazd. Zgodę należy dostarczyć 
mailowo na adres Biura Współpracy z Zagranicą  
**** zapoznanie się z Uczelnianymi Zasadami Realizowania Programu Erasmus + jest obligatoryjne dla wszystkich kandydatów do 
wyjazdu 



 

 

ADMINISTRATOR  
Administrator danych osobowych: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w dalszej części zwany 
jako „Administrator” adres: ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa e-mail : iod@e-at.edu.pl  

PYTANIA   
Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem lub 
Inspektorem Danych Osobowych na wyżej wskazane adresy. CEL Akademia przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu 
przeprowadzenia rekrutacji/udziału w programie Erasmus oraz podjęcia działań w celu zawarcia umowy uczestnictwa w 
programie Erasmus („Program”).  
 
PODSTAWA PRAWNA 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podjęcie niezbędnych działań w celu zawarcia umowy na uczestnictwo w 
programie Erasmus (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*) oraz przepisy regulujące działanie programu Erasmus, w tym przepis regulujące 
działalność Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*).  

OBOWIĄZEK PODANIA  
Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi 
Administratorowi podjęcie działań w celu uczestnictwa w Programie.  
 
INFORMACJE O ODBIORCACH  
W celu realizacji Programu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które w nim uczestniczą (uczelnia 
goszcząca/organizator Programu) lub których pomoc jest niezbędna w celu jego organizacji np. w celu zakupu biletów (biuro 
podróży), załatwienia formalności wizowo-wyjazdowych (ambasada/konsulat), finansowania, dokonania płatności (operator 
płatności/bank), rozpatrzenia wniosku; a także organom państwowym, o ile istnieje ku temu przesłanka prawna (np. system 
POL-ON prowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej). Państwa dane zostaną udostępnione także narodowej agencji 
Programu (FRSE). Z uwagi na różny zakres realizowania Programu lista odbiorców możne się różnić w indywidualnych 
przypadkach, a ich szczegółowy indywidualny wykaz jest możliwy do uzyskania u Administratora.  

OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały one 
podane, w tym celów archiwizacyjnych na podstawie odrębnych przepisów. Co do zasady okres ten wynosi 5 lat od otrzymania 
pisma z FRSE zamykającego rozliczenie projektu.  

PROFILOWANIE  
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu przez Administratora. Administrator na podstawie gromadzonych danych 
osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących istotne skutki prawne.  

PRAWO WNIESIENIA SKARGI  
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w 
tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do żądania 
usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, są określone 
przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, 
celu lub sposobu ich przetwarzania. Zgłoszenia należy dokonać na wskazane powyżej adresy/adres. Ponadto w każdej sytuacji 
przysługuje Pani/Panu prawo do odwołania się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH 
Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Państwa Unii Europejskiej oraz 
Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein) chyba że Program jest realizowany na ich terytorium (np. Państwa Partnerstwa 
Wschodniego lub USA).  

 

* RODO to Rozporządzenie 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. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie 
od dnia 25 maja 2018 r. 

mailto:iod@e-at.edu.pl

