Załącznik nr 2
do Decyzji nr 2/2022
Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia
ASP w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2022 r.

Wniosek o przyjęcia na studia w ASP w Warszawie w ramach przeniesień
Warszawa,

r.

Do Prodziekana Wydziału
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Proszę o przyjęcie mnie do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na
studia
, forma studiów:
Wydział

kierunek

Nazwisko:
Nazwisko rodowe:
Imię pierwsze:
Imię drugie:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Obywatelstwo:
Kraj pochodzenia:
PESEL
Karta Polaka*): TAK/NIE
Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów*): wieś/miasto

Tel. Stacjonarny - Komórkowy

e-mail

Adres zamieszkania:
Miejscowość z kodem:
Adres:
Województwo:

Kraj:

Adres korespondencyjny:
Miejscowość z kodem:
Adres:
Województwo:

Kraj:
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Poziom wykształcenia*):
ŚREDNIE/WYŻSZE
Matura
Data i organ wystawiający:
Nazwa szkoły/uczelni
Data ukończenia:
ŻYCIORYS

*)

Niepotrzebne skreślić

Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w podaniu (podpis składamy poniżej)

------------------------------------------------(podpis)
oraz zapoznanie się z poniższą informacją:
Zgodnie art. 13 rozporządzenia 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 (zwanego dalej RODO),
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ul. Krakowskie
Przedmieście 5, 00-068 Warszawa. Jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu
przetwarzania danych osobowych lub pytania dotyczące przysługujących uprawnień należy kierować
mailowo do inspektora danych osobowych na adres: iodo@asp.waw.pl lub na adres: Akademia Sztuk
Pięknych w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 5; 00-068 Warszawa.
2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji w ramach
przeniesienia na studia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
-podmiotowi odpowiedzialnemu za obsługę systemu Akademus tj. Ansta Sp. z o.o., ul. Szafera 3, 80-299
Gdańsk,
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-instytucjom upoważnionym z mocy prawa (tj. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów prawa).
Innym podmiotom dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
-w przypadku kandydatów nieprzyjętych studia – przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji,
-w przypadku kandydatów przyjętych na studia – przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących
na Akademii, w tym związanych z przechowywaniem teczek akt osobowych studenta tj. 50 lat od daty
ukończenia studiów.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo
dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych. Z powyższych uprawnień
można skorzystać kontaktując się w sposób określony w pkt. 1. Zakres uprawnień oraz sytuacje, w których
można z nich skorzystać są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych uprawnień
może być m.in. uzależniona do podstawy prawnej, celu lub sposobu ich przetwarzania. W związku
z koniecznością ochrony danych osoby korzystającej z uprawnień jest konieczna jej poprawna identyfikacja.
W związku z powyższym Akademia może żądać uwierzytelnienia tożsamości osoby żądającej udzielenia
informacji.
6. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego
prawa, można wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa tj. w związku z przepisami ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów – jest obowiązkowe. Brak podania
wymaganych danych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizację przepisów prawa.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
do których zostały zebrane. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie
tych celów.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Na podstawie zgromadzonych danych
osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje wywołujące istotne skutki prawne.
9. Akademia nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.
OŚWIADCZENIE
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że jestem
autorem/autorką prac złożonych przeze mnie w portfolio na potrzeby rekrutacji w ramach przeniesienia na
studia na rok akademicki 2021/2022, prowadzone przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. (podpis
składamy poniżej)

------------------------------------------------(podpis)

Strona 3/3

