załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17 /2019
Rektora UR z dnia 17 kwietnia 2019 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany(a):
imię i nazwisko: …………………………………………………………………………
nr PESEL: ………………………………………………………………………………
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* seria ………. nr……………...
wydanym przez ………………………………………....................................................
udzielam pełnomocnictwa do wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji na
studia na Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2019/2020 .

Osoba upoważniona do występowania w moim imieniu:
imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………...
legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem* seria ………. nr ……………....
wydanym przez ………………………………………........................................................ .

……………………………..

…………………………………………

miejscowość, data

własnoręczny podpis kandydata na studia

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany
przez Rektora. Inspektorem Ochrony Danych na Uniwersytecie Rzeszowskim jest mgr Krystian Antochów, adres e-mail:
iod@ur.edu.pl., tel. +48 17 872 34 39 i +48 17 872 36 46.
Dane osobowe przetwarzane będą w związku z udzieleniem Pani/Panu ww. pełnomocnictwa do wszelkich czynności
związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe na Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2019/2020 i będą
przechowywane w aktach kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz wykonania przez
Administratora obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia z dnia 20
lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668), w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e 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 (RODO); Dane osobowe kandydata oraz
dane osoby upoważnionej przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, określony
harmonogramem rekrutacji oraz:
– w przypadku osób które nie zostały przyjęte na studia – przez 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji;
– w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia – przez okres niezbędny do realizacji studiów lub do momentu
odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez
okres 50 lat;
*niepotrzebne skreślić
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie, gdy jest potwierdzone notarialnie. Oryginał
pełnomocnictwa dołącza się do kompletu dokumentów kandydata na studia.

