Białystok, dn. ………………………………..

PROSZĘ WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI
Imię i nazwisko: ………………………………………………….………………..
Nazwisko używane w czasie studiów: ………………………………………….
Data urodzenia: ………………………………………..…………….……………
Telefon i e-mail: ……………………………………………………...……….…..

WNIOSEK
Proszę o wydanie niżej wymienionych dokumentów dotyczących moich studiów na Politechnice
Białostockiej:
……………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………
Dane dotyczące moich studiów:
Wydział: ……………………………………………………………………………………………………….…...
Kierunek: ………………………………………………………………………………………………………..…
Rok rozpoczęcia i rok zakończenia studiów: ………………………………………………………….…...
Rodzaj studiów:

dzienne

zaoczne

wieczorowe

Stopień studiów:

inżynier

magister

licencjat

Status:

absolwent

skreślony

Dokumenty:
odbiorę osobiście.
odbierze (imię nazwisko, nr dowodu osobistego)
……………………………………………………………………………………………..………………………………
proszę przesłać na wskazany adres pocztowy:
……………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………

………...………………………
/Miejscowość, data/

………..………...……………
/czytelny podpis wnioskodawcy/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w
Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony
Danych, na adres: iod@pb.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przygotowania przez pracownika Politechniki Białostockiej i wydania Pani/Panu zaświadczenia lub
karty przebiegu studiów w czasie nauki w Politechnice Białostockiej,
b) archiwizacji na podstawie ustawy przepisów ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz na podstawie innych aktów
1
prawnych regulujących te kwestie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO .
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej
określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi
obowiązującymi w Uczelni.
Nie przekazujemy Pani/Pana dane poza teren Polski.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przygotowania
oraz do wydania Pani/Panu przez pracownika Politechniki Białostockiej zaświadczenia lub karty
przebiegu studiów w czasie nauki w Politechnice Białostockiej. Brak podania danych osobowych
uniemożliwi otrzymanie Przez Panią/Pana żądanego zaświadczenia/karty przebiegu studiów.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

__________________________________________________________________
1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Wypełnia pracownik Politechniki Białostockiej

Data złożenia wniosku: ……………………………………
Tożsamość stwierdzono na podstawie: …………………………………………………………………….….
Podpis i pieczęć pracownika, w którego obecności podpisano wniosek: ……………………………….…

