Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji, a
następnie podjęcie studiów i zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez osobę niepełnoletnią
w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie wraz z zgodą na przetwarzanie danych
osobowych
Ja, niżej podpisany, ………………………………………………………………………….………, (imię i nazwisko osoby podpisującej
oświadczenie) legitymujący/a się dokumentem tożsamości/paszportem o numerze ……………………………... wyrażam zgodę na:
1.
2.
3.

uczestnictwo w procesie rekrutacji przez moje niepełnoletnie dziecko/osobę znajdującą się pod moją
opieką prawną*
Wykorzystanie wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka/osoby znajdującej się pod moją opieką
prawną* wyłącznie do celów rekrutacji na studia;
podjęcie studiów oraz zaciągnięcia przez moje niepełnoletnie dziecko/osobę znajdującą się pod moją
opieką prawną* zobowiązań prawnych tj. podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz zasadami odbywania studiów w Akademii
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
Oświadczam, że rozumiem i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
dotyczącą kandydatów/studentów stanowiącą część dokumentacji rekrutacyjnej oraz klauzulą informacyjną
dołączoną do niniejszego oświadczenia.
Miejscowość/Data/ czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że jako osoba niepełnoletnia jestem świadoma/y, że osobami uprawnionymi do działania w moim
imieniu są moi rodzice/opiekunowie prawni*, którzy tym samym, do czasu osiągnięcia przeze mnie
pełnoletniości, mogą mieć dostęp do moich danych, o procesie mojej edukacji i innych informacji związanych z
przebiegiem studiów i dotyczących mojej osoby
Miejscowość/Data/ czytelny podpis kandydata na studia

*niepotrzebne skreślić
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 dot yczące
przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem lub wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony
Danych na wyżej wskazane adresy. CEL Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu dokumentacji przyjęcia na studia oraz przebiegu
studiów Pani/Pana dziecka/podopiecznego, a następnie w celach archiwalnych przez okres przewidziany prawem. PODSTAWA PRAWNA.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów; w związku z art. 92 i nast. kodeksu rodzinnego
OBOWIĄZEK PODANIA. Podanie danych jest całkowicie dobrowolnie, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku.
INFORMACJE O ODBIORCACH. Administrator zbiera dane wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie zamierza przekazywać danych
innym pomiotom. Przesłanie danych pocztą e-mail oznacza, że dojdzie do powierzenia przetwarzania danych podmiotowi dostarczającemu
usługi poczty elektronicznej jednak nie ma on prawa dostępu do danych. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Dane
osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i przepisami archiwizacyjnymi. 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 podmiot realizujący usługę ma siedzibę p oza terenem
EOG.
* 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.

