
 
 

          

           

Klauzula informacyjna  

dla studenta rekrutującego się do projektu pt.  

„Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo - II edycja”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

V Osi priorytetowej, Wsparcie dla obszaru zdrowia,  

Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich 

 

W związku z ubieganiem się o zakwalifikowanie do projektu pt. „Program rozwojowy dla kierunku 
Pielęgniarstwo – II edycja”, przyjmuję do wiadomości, iż: 

  

1. Administratorem moich danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą 

przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm, adres e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (082) 565 88 95. 

2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, 

nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem 

Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54,  22-100 Chełm. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie mojej zgody.  

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie przetwarza moje dane osobowe w celach 

rekrutacyjnych, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu, na podstawie wyrażonej 

zgody. 

5. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału 

w rekrutacji do projektu. W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody nie będzie 

możliwe moje uczestnictwo w rekrutacji do projektu. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, 

z uwzględnieniem zasad i przepisów obowiązujących przy realizacji projektu. 

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z  wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie tych 

danych. W przypadku zakwalifikowania mnie do projektu dane zostaną przekazane do Instytucji 

Zarządzającej. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

9. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania moich danych, 

prawo żądania usunięcia moich danych, ograniczenia przetwarzania  moich danych osobowych. 

10. Przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem. 

11.  Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. 

12.  Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

......................................... 
     (czytelny podpis) 
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