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Załącznik nr 5 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  

Zarządzenie Rektora 27/2019 z dnia 25 września 2019 roku 

…………………………………………… 
(Imię i nazwisko studenta) 
Nr PESEL………………………… 
…………………………………….. 
……………………………………... 
(adres zamieszkania) 
nr albumu ………………. 
Rok studiów i kierunek studiów …………… studia stopnia: pierwszego, drugiego, jednolite 
magisterskie* 
studia stacjonarne/niestacjonarne*  
* niewłaściwe  skreślić  

OŚWIADCZENIE 
Świadomy/a odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej oświadczam,  że wniosek o pomoc materialną 
składam na jednym kierunku studiów. 
Nie posiadam tytułu : licencjata, magistra. 
Świadczenia pomocy materialną przed rokiem  akademickim ………….. …..pobierałem/am  przez 
okres ……………  lat. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (Dz. U. z 2018 r. art. 93, 
poz.1668 z późn. zm. ). 
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia uczelni o wystąpieniu okoliczności powodującej 
utratę prawa do świadczenia  zgodnie z art. 94  w.w. ustawy. 
Zgodnie z  zarządzeniem nr 4/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku, wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku  o 
przyznanie pomocy materialnej.  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
1. Administrator danych Osobowych: 
Administratorem danych osobowych będzie Prof. dr hab. Aleksander Tyka - Rektor Akademii 
Wychowania Fizycznego  w Krakowie  
 
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, w następujących celach:  
- realizacji procesu kształcenia,  
- realizacji procesu przyznawania pomocy materialnej,  
- cele archiwizacyjne. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: 
• w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 
1) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające w szczególności  
z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  wydanych na jej podstawie 
aktów wykonawczych oraz przyjętych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha 
w Krakowie aktów wewnętrznych. 

• umowa z Panem/Panią – w zakresie wszelki danych przekazanych przez Pana/Panią, w zakresie,  
w jakim przetwarzanie tychże danych jest niezbędne do świadczenia usług edukacyjnych i wykonania 
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umowy zawartej z Panem/Panią w tym dochodzenia lub obrony roszczeń zarówno w postępowaniu 
sądowym, administracyjnym, jak i też innym postępowaniu pozasądowym, lub związanego z ochroną 
żywotnych interesów osób, których dane dotyczą.  
 
4. Okres przechowywania danych osobowych 
Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres trwania studiów a w szczególności 
okres korzystania ze świadczeń pomocy materialnej, okres przedawnienia ewentualnych roszczeń  
i okres archiwizacji dokumentów dla celów wykonania obowiązków wynikających z ustawy  z dnia 
20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  
 
5. Odbiorcy danych 
Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe podmiotom, którym zlecimy usługi związane z 
przetwarzaniem danych osobowych oraz naszym podwykonawcom w zakresie świadczonych usług 
np. dostawcom wykonującym usługi księgowe, usługi prawne, usługi związane ze sprawami 
kadrowymi, usługi audytu i badań biegłego rewidenta a także podmiotom wykonującym kontrole na 
podstawie przepisów prawa, sądy, etc.  

6. Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 
zautomatyzowanych decyzji 
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3) prawo do usunięcia danych, 
4) ograniczenia przetwarzania danych – może Pan/pani żądać, abyśmy ograniczyli 

przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania 
uzgodnionych z Panem/Panią działań,  

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
6) prawo do przenoszenia danych, 
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,  
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili ma 

Pan/pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy 
na podstawie Pan/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie przez Pana/panią danych jest warunkiem przyjęcia wniosku w sprawach pomocy 
materialnej do rozpoznania. Jeżeli nie poda Pan/Pani  danych, to możemy pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Pana/pani dane są niezbędne do wykonywania czynności 
związanych z realizacją przez Nas umowy. 
W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres e-mail: iodo@awf.krakow.pl  lub 

zadzwoń pod numer 12 683 14 30. Przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli 

odpowiednio Pana/Panią  zidentyfikować. 

 
Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z treścią pouczenia i jest ono dla mnie zrozumiałe.  

…....…..…................................................................................................................................ 

data i podpis  


