Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział niepełnoletniego
w procesie rekrutacji, podjęcie studiów i zawarcie umowy
Ja, niżej podpisany ..................................................................................................
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

zamieszkały/a ……...............................................................................................................
..............................................................................................................................................,
adres e-mail…………………………………………………………………….………….................,

jako rodzic/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka/podopiecznego*
.....................................................................................................
imię i nazwisko kandydata na studia

wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego* w procesie
rekrutacji na studia oraz na zawarcie przez niego umowy o opłatach i warunkach wnoszenia
opłat z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku w związku z podjęciem w tej uczelni
studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja, w trybie stacjonarnym/niestacjonarnym* na
pierwszym/drugim* stopniu począwszy od roku akademickiego 2021/2022.
………..………………………….…......................................................
*niepotrzebne skreślić

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego*

Klauzula informacyjna
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim
celu, i jakimi sposobami, jest Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/13, 80239 Gdańsk, email: wstih@wstih.pl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@wstih.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dokumentacja przyjęcia na studia niepełnoletniego
kandydata na studia oraz możliwość kontaktu z opiekunem ustawowym w związku z rekrutacją i tokiem
studiów.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c) RODO w związku Ustawą z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podanie danych wynikających z przepisów prawa
jest obowiązkowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do ukończenia procesu rekrutacji na
studia. Po ukończeniu procesu rekrutacyjnego dokumentacja kandydata zostanie dołączona do teczki studenta.
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego
z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone
podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora (np. firmie windykacyjnej).
2. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail
lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas
tych danych.
Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
………..……….......................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego*

