
  

                                                                                                                                      ………………………………   

           (miejscowość i data)   

    

PEŁNOMOCNICTWO   

   
   

Ja, niżej podpisany/a, …………………………………………………............. zamieszkały/a w……………………………………………………….  

                                               (imię i nazwisko mocodawcy)                                                             (miejscowość)                 

  

przy ul. ……..…...………….….…………………………………….…………………………………………………….….……………………………………….……,  

 

posługujący się nr PESEL ……………………………………………… lub w przypadku jego braku  legitymujący/a się  

 

………………….…………………………………………… seria .……….… nr ………………, wydanym w dniu …………………..….……..…  

                                  (rodzaj dokumentu tożsamości)  

  

przez   .……………………………….…………..…………...……… , upoważniam ……………………………………………………………………….  

                (nazwa organu wydającego dokument)                                            (imię i nazwisko pełnomocnika)  

  

 zamieszkałego/ą w………………………………………………………. przy ul. ……………………………….….……………………………………….……  

                                                         (miejscowość)                                                                     (adres)   

    

legitymującego/ą się ……………………………………………seria .……….… nr ………………, wydanym w dniu …………………..….……..,  

                                  (rodzaj dokumentu tożsamości)  

   

do działania w moim imieniu w zakresie dokonania wymaganych czynności związanych z procesem rekrutacji na 

studia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 20…../20…., a w szczególności do:   

  

  doręczenia dokumentów wymaganych od osoby przyjętej na studia,   

  dokonania wpisu na pierwszy rok studiów.      

   

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

podpis mocodawcy  

Osoba upoważniona jest zobowiązana do okazania swojego dowodu tożsamości oraz kopi dowodu osobistego 

kandydata na studia poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
  
  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
  

Zgodnie z 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  („Rozporządzenie Ogólne”) Akademia Ignatianum w Krakowie 

informuje, że:  

1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków. 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:  

• listownie na adres: ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków  

• przez e-mail: rekrutacja@ignatianum.edu.pl  

• telefonicznie: 123 999 500  



2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z 

posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym 

masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:  

  

• listownie na adres: ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków  

• przez e-mail: iod@ignatianum.edu.pl  

3. Akademia przetwarza dane osobowe dla celów postepowania rekrutacyjnego na studia oraz - w przypadku przyjęcia na 

studia – dokumentowania przebiegu studiów, a także archiwalnych, jak również w celu dochodzenia roszczeń – w 

sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do 

jakich zostały zebrane.   

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Pana/i jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmian.), oraz w toku studiów również inne przepisy prawa, w tym 

regulujące sposób prowadzenia dokumentacji studiów. Dane będą przetwarzane wyłącznie w okresach niezbędnych do 

realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi przepisami 

obowiązującymi w Akademii.   

5. Przetwarzane dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych na mocy przepisów prawa, w tym takich, z którymi Akademia zawrze stosowne umowy, np. w związku z 

korzystaniem z usług, m. in. w zakresie obsługi IT, obsługi newslettera i strony www, aby nasza usługa była kompletna i 

na najwyższym poziomie.  

6. Po przyjęciu na studia Pana(i) mocodawcy Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania jej/jego studiów, 

a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.   

7. Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi, masz:  

a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,  

b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,  

c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w 

przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,   

f) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.  

8. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe 

powyżej).  

9. Masz również:  

• Prawo wniesienia skargi do organu  

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 

osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  

Klauzula zgody   

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celu wykonania czynności objętych niniejszym pełnomocnictwem.  

  

      ……………………………………  ……………………………………  

          (miejscowość i data)   podpis pełnomocnika  

                                                           


