
_____________________________ 
Imię i nazwisko rodziców lub prawnych opiekunów 
(Ім’я і прізвище батьків або законного опікуна) 

_____________________________ 
 Seria i nr pasportu  
 (Серія і номер закордонного паспорту) 

_____________________________ 
_____________________________ 

Adres zamieszkania 
(Адреса) 

_____________________________ 
Numer telefonu 
(Номер телефону) 

_____________________________ 
Adres e-mail 
(Адреса e-mail) 

 

OŚWIADCZENIE  

(ЗАЯВА)* 

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na wyjazd do Polski na studia w Uniwersytecie 

Szczecińskim naszej/naszego córki/syna (Ми, нижчепідписані, погоджуємося на виїзд на навчання до Польщі в 

Університеті Щецинському нашого/нашої сина/доньки)   
                                                                                              Imię i nazwisko (Ім’я і прізвище)  

 _____________________   ______________________________________________________ 
   data urodzenia (дата народження)               nr paszportu/nr dok. tożsamości (Серія і номер закордонного паспорту / посвідчення особи) 

 
 
Jednocześnie stwierdzam, że do czasu uzyskania pełnoletniości opiekować się będzie nią/nim  
 
w Polsce (Водночас заявляю, що до досягнення повноліття, ним/нею буде піклуватися) 
 
    

Imię i nazwisko (opiekun) (Ім’я і прізвище законного опікуна)  
 

       

data urodzenia (дата народження)       nr paszportu/nr dok. tożsamości (Серія і номер закордонного паспорту ./ посвідчення особи) 

_____________________________________________________________ 

                                          adres zamieszkania (Адреса) 

 
Do czasu uzyskania pełnoletniości naszego dziecka upoważniamy jego opiekuna do (До моменту 
досягнення повноліття нашої дитини, уповноважую законного опікуна до): 
 
- odebrania decyzji lub zaświadczeń wydawanych na wniosek strony (отримання рішень або довідок, виданих 

на прохання сторони), 
- dokonywania czynności administracyjno-prawnych, związanych ze studiami w Uniwersytecie 
Szczecińskim (здійснення адміністративно-правових дій, пов’язаних з навчанням в Університеті Щецинському), 
 
 
____________________________                                              __________________________ 
  miejscowość, data (Місто і дата)                                                                                                      podpisy rodziców lub opiekunów prawnych 
 (підпис батьків або законного опікуна) 

 
*Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Uniwersytecie Szczecińskim powinna być 
poświadczona notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną – poświadczenie własnoręczności podpisów złożonych na 
dokumencie. ( Згода батьків або законних опікунів на навчання неповнолітньої особи в Університеті Щецинському повинна бути 
посвідчена нотаріально або польською дипломатично-консульською установою)   



Informacje o przetwarzaniu danych 
 

Zgodnie z art. 13 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, 
wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuje się, iż:  
 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, 
al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl  

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 
e-mail: iod@usz.edu.pl  

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na studia.  
- Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020, poz. 85, 374, 695, 875) oraz uchwała nr 55/2020 
Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę nr 80/2019 
Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu 
rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia 
magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2020/2021, na podstawie 
Art.6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

4. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie powierzenia.  

5. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania.  
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania.  
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).  
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych  

1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

 
 
 
 

____________________________                                              __________________________ 
                   miejscowość, data                                                                                                                           podpis osoby upoważnionej  
 
 

 


