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Załącznik Nr 2 do 
Regulaminu nadawania tytułu  
najlepszego absolwenta UMCS 

Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany      (imię i nazwisko)  

 

o numerze PESEL 

 

absolwent Wydziału ………………………………………… Kierunku ……………………………………... 

*  oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem nadawania tytułu najlepszego 
absolwenta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i w pełni go akceptuję. 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                         

w Lublinie, z siedzibą pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych 
w celu rozpatrzenia wniosku i przyznania mi tytułu najlepszego Absolwenta UMCS, zgodnie                     
z zasadami określonymi w Regulaminie nadawania tytułu najlepszego absolwenta 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

Wyrażam zgodę na publikacją podstawowych danych, w tym imienia i nazwiska oraz 

dotyczących moich osiągnięć i sukcesów, w związku z działaniami informacyjnymi                              
i marketingowymi Uniwersytetu przetwarzanych w ramach procesu nadania tytułu 
najlepszego absolwenta UMCS. 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i publikacją mojego wizerunku na zdjęciach/filmach 

wykonanych w związku z nadaniem mi tytułu najlepszego absolwenta UMCS, w związku                   
z działaniami informacyjnymi i marketingowymi Uniwersytetu, zgodnie z art. 81 ustawy                  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda dotyczy publikacji w materiałach 
promocyjnych i informacyjnych, z wykorzystaniem wszelkich zasobów, w tym stron 
internetowych, portali społecznościowych, mediów i innych kanałów dystrybucji. Zrzekam się 
jednocześnie wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie 
względem Uniwersytetu, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone 
w oświadczeniu. 

Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania 
usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.  

 

Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y, że podpisanie 

oświadczenia jest dobrowolne, a także że: 

1. dane osobowe absolwentów, których dotyczą wnioski o nadanie tytułu najlepszego 
absolwenta UMCS gromadzone są w celu rozpatrzenia wniosku i realizacji procesu 
przyznania tytułu najlepszego absolwenta UMCS,  
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2. zakres gromadzonych danych jest adekwatny do wynikającego z wniosku o nadanie 
tytułu najlepszego absolwenta UMCS i obejmuje : nazwisko i imię, nazwę ukończonego 
kierunku studiów, topień, średnią ocen ze studiów, ocenę za pracę dyplomową, ocenę             
z egzaminu dyplomowego, datę uzyskania dyplomu, a także osiągnięcia absolwenta, 
m.in.  w pracy naukowej, badawczej i artystycznej. 

3. administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej                       
w Lublinie z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP 712-010-
36-92, REGON 000001353.  

4. administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: 
dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl   

5. dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez nich zgodę, w granicach, 
w jakich wyrazili zgodę.  

6. UMCS będzie wykorzystywał zgromadzone dane osobowe do czasu zgłoszenia 
ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub 
wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie UMCS może wykorzystywać 
dane Absolwentów jedynie w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, aż do 
czasu ich wygaśnięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będzie przetwarzał zgromadzone 
dane zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnego, w szczególności 
regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu 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 (dalej: RODO) .  

8. Dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje 
w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały również udostępnianiu podmiotom 
trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa lub takich, z którymi 
UMCS zawrze stosowne umowy np. w związku z obsługą w zakresie IT. Mogą być też 
udostępniane w oparciu o zgodę absolwenta, którego dane dotyczą.  

9. Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO mam prawo do wycofania zgody w dowolnym 
momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz 
art. 77 RODO przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia 
danych.  

  

Lublin, dn.                   20   
 

………………………………… 

Czytelny podpis absolwenta 
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